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"آتى باب الجنة يوم القیامة فأستفتح فیقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: "محمد", فیقول: بك أمرت أن ال - 1

.أفتح ألحد قبلك"

.774الصحیحة "حم م" عن أنس ."صحیح" .

.الناس من كالم النبوة األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت""آخر ما أدرك- 2

.684"ابن عساكر فى تاريخ دمشق" من حديث أبى مسعود البدري. الصحیحة "صحیح".

آخر من يحشر راعیان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمھما فیجدانھا وحشا حتى إذا بلغا ثنیة "- 3

.الوداع خرا على وجوھھما"

.683الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة .."صحیح"

"آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فھو يمشي مرة و يكبو مرة و تسفعه النار مرة, 1- 1- 4



فإذا جاوزھا التفت إلیھا فقال: تبارك الذي نجاني منك, لقد أعطاني هللا شیئا ما أعطاه أحدا من األولین و 

له شجرة فیقول أي رب أدنني من ھذه الشجرة فألستظل بظلھا و أشرب من مائھا اآلخرين! فترفع 

فیقول هللا يا ابن آدم لعلي إن أعطیتكھا سألتني غیرھا؟ فیقول: ال يا رب و يعاھده أن ال يسأله غیرھا و 

له شجرة ربه يعذره؛ ألنه يرى ما ال صبر له علیه فیدنیه منھا فیستظل بظلھا و يشرب من مائھا, ثم ترفع 

أخرى ھي أحسن من األولى,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا الرقم الداخلي ھو لزيادة الجامع الصغیر, التي أدخلھا الشیخ النبھاني. -1

فیقول: أي رب أدنني من ھذه ألشرب من مائھا و أستظل بظلھا ال أسألك غیرھا, -64-ص 

ي أال تسألني غیرھا؟ فیقول لعلي إن أدنیتك منھا تسألني غیرھا؟ فیعاھده فیقول يا ابن آدم ألم تعاھدن

أن ال يسأله غیرھا و ربه يعذره ألنه يرى ما ال صبر له علیه فیدنیه منھا فیستظل بظلھا و يشرب من 

مائھا, ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة و ھي أحسن من األولیین, فیقول أي رب أدنني من ھذه 

ھا و أشرب من مائھا ال أسألك غیرھا فیقول: يا ابن آدم ألم تعاھدني أن ال تسألني غیرھا؟ فألستظل بظل

قال: بلى يا رب أدنني من ھذه ال أسألك غیرھا و ربه يعذره ألنه يرى ما ال صبر له علیه فیدنیه منھا فإذا 

أيرضیك 1يعريني منك؟ أدناه منھا سمع أصوات أھل الجنة فیقول: أي رب أدخلنیھا فیقول: يا ابن آدم ما

أن أعطیك الدنیا و مثلھا معھا؟ فیقول: أي رب أتستھزئ مني و أنت رب العالمین؟ فیقول: إني ال 

. أستھزئ منك و لكني على ما أشاء قادر"

.88مختصر مسلم "حم م" عن ابن مسعود."صحیح".

وا ذلك و الواشمة و الموشومة للحسن و الوي الصدقة "آكل الربا و موكله و كاتبه و شاھداه إذا علم- 2- 5

. و المرتد أعرابیا بعد الھجرة ملعونون على لسان محمد يوم القیامة"

: ابن ماجه, ك.3/49تخريج الترغیب "ن" عن ابن مسعود."صحیح".

عوضة ما سقى منھا "آكل كما يأكل العبد فوا الذي نفسي بیده لو كانت الدنیا تزن عند هللا جناح ب- 3- 6

. كافرا كأسا"

.686و544األحاديث الصحیحة "ھناد" الزھد عن عمرو بن مرة مرسال."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: أي شيء يرضیك ويقطع السؤال بیني وبینك؟-1

. "آكل كما يأكل العبد و أجلس كما يجلس العبد"- 7-65-ص 

.544الصحیحة "ابن سعد ع حب" عن عائشة."صحیح".

. "آكل كما يأكل العبد و أجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد"- 8

.441الصحیحة "ابن سعد ھب" عن يحیى بن أبي كثیر مرسال."صحیح".

إن أزاغه آ الفقر تخافون ؟ و الذي نفسي بیده لتصبن علیكم الدنیا صبا حتى ال يزيغ قلب أحدكم"- 4- 9



.إال ھي, و أيم هللا لقد تركتكم على مثل البیضاء لیلھا ونھارھا سواء"

.688الصحیحة "ھـ" عن أبي الدرداء."حسن".

10-5 -

أن محمدا رسول هللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و صیام رمضان و أن تؤدوا خمس ما غنمتم ال إله إال هللا و

.و أنھاكم عن الدباء و النقیر و الحنتم و المزفت احفظوھن و أخبروا بھن من وراءكم"

" عن ابن عباس.3"ق، "."

هللا و ال تشركوا به شیئا و أقیموا الصالة و آتوا الزكاة و صوموا "آمركم بأربع و أنھاكم عن أربع اعبدوا-11

"حم، م" رمضان و أعطوا الخمس من الغنائم و أنھاكم عن أربع: عن الدباء و الحنتم و المزفت و النقیر".

عن أبي سعید. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مز الصحة على ھذا الحديث والبعض من أمثاله ومنھا الذي يلیه. يالحظ أن أستاذنا األلباني لم يضع ر- 1

ألنه اكتفى برمز ق. أي منفق علیه عند اإلمامین الجلیلین الیخاري ومسلم أو عند أحدھما ولیس التزام 

ھذا فرض فلو ذكر الدرجة لكان أسھل على المراجع كما فعل في شرح العقیدة الطحاوية. وعلى كل حال 

حديث في ھذا القسم تصحیح له.أن مجرد وضع ال

"آمركم بثالث و أنھاكم عن ثالث آمركم أن تعبدوا هللا و ال تشركوا به شیئا و أن -12-66-ص 

تعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا و تسمعوا و تطیعوا لمن واله هللا أمركم و أنھاكم عن قیل و قال و 

.كثرة السؤال و إضاعة المال"

.685الصحیحة حل" عن أبى ھريرة.""صحیح".

."آمروا النساء في أنفسھن فإن الثیب تعرب عن نفسھا و إذن البكر صمتھا"-13

.1836اإلرواء "طب, ھق" عن العرس بن عمیرة."صحیح".

."آمروا الیتیمة في نفسھا و إذنھا صماتھا"-14-6

.656الصحیحة .1موسى"طب" عن أبي "صحیح".

."آية اإليمان حب األنصار و آية النفاق بغض األنصار"-15

.668الصحیحة "حم ق ن" عن أنس."صحیح".

"آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان".-16

"ق ت ن" عن أبى ھريرة .."صحیح"

."ائت حرثك أنى شئت و أطعمھا إذا طعمت و اكسھا إذا اكتسیت و ال تقبح الوجه و ال تضرب"-17

.687الصحیحة "د" عن بھز بن حكیم عن أبیه عن جده."حسن".

."ائتدموا بالزيت و ادھنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة"-18

.379الصحیحة ك ھب" عن ابن عمر."ه"حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ال يوجد في الجامع الصغیر نسخة المناوي وال في نسخة بوالق, ولذلك أشرت إلى أنه من -1

الزيادة وفق مخطوطة الظاھرية ومخطوطة الشاوش من الزيادة.



.و من عرض علیه طیب فلیصب منه"-يعني الزيت-رة "ائتدموا من ھذه الشج-19-67-ص 

.379الصحیحة "طس" عن ابن عباس."حسن".

."ائتوا الدعوة إذا دعیتم"-20

.4/152صحیح مسلم "م" عن ابن عمر.".1"صحیح

."ائذنوا للنساء أن يصلین باللیل في المسجد"-21

.577صحیح السنن* "الطیالسى" عن ابن عمر."صحیح".

."ائذنوا للنساء باللیل إلى المساجد"-22

. 577السنن "حم م د ت" عن ابن عمر."صحیح".

."أبى هللا أن يجعل لقاتل المؤمن توبة"-23

.689الصحیحة "طب الضیاء في المختارة" عن أنس."صحیح".

."أبى هللا و المؤمنون أن يختلف علیك يا أبا بكر"-24-5

.690الصحیحة "حم" عن عائشة."صحیح".

"أبايعك على أن تعبد هللا ال تشرك به شیئا و تقیم الصالة المكتوبة و تؤتي الزكاة و تنصح لكل -25-7

مسلم و تبرأ من الشرك".

.1207اإلرواء ن" عن جرير."حم "صحیح".

26-8-

تفترونه بین أيديكم و أرجلكم و ال تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على هللا و من أصاب من 

نیا فھو له كفارة و طھور و من ستره هللا فذلكذلك شیئا فأخذ به في الد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يالحظ أن أستاذنا وضع ھنا صحیح مع أن الحديث في مسلم. وكما سبق وبینا أن األمر سھل.-1

صحیح سنن أبي داود، وأحیانا يذكر بـ صحیح أبي داود.- *

.عذبه و إن شاء غفر له"إلى هللا عز و جل إن شاء -68-ص 

"حم ق ت ن" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

."ابدأ بمن تعول"-27

, خ: زكاة.714مختصر البخاري "طب" عن حكیم بن حزام."صحیح".

ابدأ بنفسك فتصدق علیھا فإن فضل شيء فألھلك فإن فضل شيء عن أھلك فلذي قرابتك فإن "-28

ذي قرابتك شيء فھكذا و ھكذا"فضل عن

.883مختصر مسلم 833اإلرواء "ن" عن جابر."صحیح".

."أبردوا بالظھر"-29

"ھـ" عن ابن عمر "طب" عن عبدالرحمن بن حارثة. "صحیح".

."أبردوا بالظھر فإن شدة الحر من فیح جھنم"-30



صفوان بن مخرمة "ن" عن أبى موسى "طب" عن ابن "خ ه" عن أبي سعید "حم ك" عن "صحیح".

مسعود "عد" عن جابر "ه" عن المغیرة بن شعبة . 

."أبشر عمار! تقتلك الفئة الباغیة"-31

.710الصحیحة "ت" عن أبى ھريرة."صحیح".

نیا لتكون حظه من النار "أبشر فإن هللا تعالى يقول: ھي ناري أسلطھا على عبدي المؤمن في الد-32

.يوم القیامة"

.557الصحیحة "حم ه ك" عن أبى ھريرة."صحیح".

.أبشروا إن من نعمة هللا علیكم أنه لیس أحد من الناس يصلي ھذه الساعة غیركم""-33

خ: مواقیت, م: مساجد."خ" عن أبى موسى."صحیح".

"أبشروا فإن ھذا القرآن طرفه بید هللا و طرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن - 12-34-69-ص 

.تھلكوا و لن تضلوا بعده أبدا"

. 713الصحیحة "طب" عن جبیر."صحیح".

أبشروا و بشروا من وراءكم أنه من شھد أن ال إله إال هللا صادقا بھا دخل الجنة""-35

.712الصحیحة "حم, طب" عن أبى موسى"."صحیح".

"أبشروا ھذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباھي بكم المالئكة يقول: انظروا إلى عبادي قد - 36-13

.قضوا فريضة و ھم ينظرون أخرى"

.661الصحیحة "حم ھـ "عن ابن عمرو.صحیح.

."أبشري يا أم العالء فإن مرض المسلم يذھب خطاياه كما تذھب النار خبث الحديد"-37-14

.714الصحیحة "طب" عن أم العالء."صحیح".

."أبشري يا عائشة! أما هللا فقد برأك"-38-15

.8/117خ: تفسیر, م "ق" عن عائشة."صحیح".

."أبغض الرجال إلى هللا: األلد الخصم"-39

"ق, حم, ت, ن" عن عائشة.صحیح.

"أبغض الناس إلى هللا ثالثة: ملحد في الحرم و مبتغ في اإلسالم سنة الجاھلیة و مطلب دم امرئ -40

".بغیر حق لیھريق دمه

.778الصحیحة ابن عباس."خ" عن "صحیح".

."ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون و تنصرون بضعفائكم"-41

: د, ن.779الصحیحة "حم م حب خد ك" عن أبي الدرداء."صحیح".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد حققت فیه أن عزوه لـ "م" و "خد" خطأ.- 1



دم ستون و ثالثمائة مفصل على كل واحد منھا في كل يوم صدقة "ابن آ- 16-42-70-ص 

فالكلمة الطیبة يتكلم بھا الرجل صدقة و عون الرجل أخاه على الشيء صدقة و الشربة من الماء يسقیھا 

.صدقة و إماطة األذى عن الطريق صدقة"

.461اإلرواء "طب" عن ابن عباس."صحیح".

."ابن أخت القوم منھم"-43

وعن ابن عباس و "حم ق ت ن" عن أنس "د" عن أبى موسى "طب" عن جبیر بن مطعم"صحیح".

.776, الصحیحة 961الروض عن أبى مالك األشعرى.

. "ابن السبیل أول شارب يعني من زمزم"-44

.1033الروض "طص" عن أبى ھريرة."صحیح".

.بنا العاص مؤمنان: ھشام و عمرو""ا-45

.156الصحیحة "ابن سعد حم ك طب "عن أبي ھريرة.صحیح.

.أبن القدح عن فیك ثم تنفس""-46

: مالك, ت, الحاكم. 384"سمويه في فوائده ھب" عن أبى سعید. الصحیحة "صحیح".

.خیر منھما""ابناي ھذان: الحسن و الحسین: سیدا شباب أھل الجنة و أبوھما -47

: ك.796الصحیحة "ابن عساكر" عن علي وعن ابن عمر."صحیح".

.ابن سمیة ما عرض علیه أمران قط إال اختار األرشد منھما""-48-19

.835الصحیحة "حم, ك" عن ابن مسعود."صحیح".

."أبني! ال ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"- 20-49-71-ص 

.1076, اإلرواء 2613المشكاة .1" عن ابن عباس4"حم حیح.ص

"أبو بكر في الجنة و عمر في الجنة و عثمان في الجنة و علي في الجنة و طلحة في الجنة و الزبیر -50

في الجنة و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد بن أبي وقاص في الجنة و سعید بن زيد في الجنة و 

.عبیدة بن الجراح في الجنة"أبو 

شرح العقیدة الطحاوية "حم الضیاء" عن سعید بن زيد "ت" عن عبد الرحمن بن عوف."صحیح".

727.

أبو بكر و عمر: سیدا كھول أھل الجنة من األولین و اآلخرين إال النبیین و المرسلین"."-51

فة "ع الضیاء في المختارة" عن أنس "طص" عن "حم ت ه" عن علي "ه" عن أبي جحی"صحیح".

.820الصحیحة جابر وعن أبي سعید.

."أبو سفیان بن الحارث خیر أھلي"-52-21

.820الصحیحة "طب, ك" عن أبي حبة البدري."حسن".

يمان يمان و الحكمة يمانیة و الفخر و الخیالء "أتاكم أھل الیمن ھم أرق أفئدة و ألین قلوبا اإل-53-22

.في أصحاب اإلبل و السكینة و الوقار في أھل الغنم"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".



."أتاكم أھل الیمن ھم أضعف قلوبا و أرق أفئدة الفقه يمان و الحكمة يمانیة"-54

.1034الروض "ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, فنقلته إلى ھنا ألنه الالئق بالترتیب.52كان ھذا الحديث في األصل بعد الحديث -1

"أتاكم شھر رمضان شھر مبارك فرض هللا علیكم صیامه تفتح فیه أبواب الجنة و - 23-55-72-ص 

طین و فیه لیلة ھي خیر من ألف شھر من حرم خیرھا فقد تغلق فیه أبواب الجحیم و تغل فیه مردة الشیا

حرم"

.1962المشكاة "حم, ن, ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أتاني آت من عند ربي فخیرني بین أن يدخل نصف أمتي الجنة و بین الشفاعة فاخترت الشفاعة و -56

.

, المشكاة 1019الروض , حب" عن عوف بن مالك األشجعي.1أبي موسى "ت"حم" عن "صحیح".

5600.

"أتاني آت من عند ربي عز و جل فقال: من صلى علیك من أمتك صالة كتب هللا له بھا عشر -57

.حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات و رد علیه مثلھا"

: ن. 2/279الترغیب "حم" عن أبي طلحة.صحیح.

و قل عمرة في -يعني العقیق -"أتاني اللیلة آت من عند ربي فقال: صل في ھذا الوادي المبارك -58

. حجة"

.1005اإلرواء "حم, خ, د," عن عمر."صحیح".

ري فیم يختصم المأل "أتاني اللیلة ربي تبارك و تعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد ھل تد-59

األعلى ؟ قلت ال فوضع يده بین كتفي حتى وجدت بردھا بین ثديي فعلمت ما في السموات و ما في 

األرض فقال: يا محمد ھل تدري فیم يختصم المأل األعلى ؟ قلت: نعم في الكفارات و الدرجات و 

جماعات و إسباغ الوضوء في الكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات و المشي على األقدام إلى ال

المكاره قال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ن" والتصويب من الجامع وغیره. -1

صدقت يا محمد ! و من فعل ذلك عاش بخیر و مات بخیر و كان من خطیئته كیوم ولدته -73-ص 

الخیرات و ترك المنكرات و حب المساكین و أن أمه و قال: يا محمد إذا صلیت فقل اللھم إني أسألك فعل

تغفر لي و ترحمني و تتوب علي و إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إلیك غیر مفتون و الدرجات: إفشاء 

.السالم و إطعام الطعام و الصالة باللیل و الناس نیام"

.451و *405صحیح الترغیب رقم "عب, حم, وعبد بن حمید, ت" عن ابن عباس."صحیح".



"أتاني جبريل بالحمى و الطاعون فأمسكت الحمى في المدينة و أرسلت الطاعون إلى الشام -60

.فالطاعون شھادة ألمتي و رحمة لھم و رجس على الكافرين"

.761الصحیحة حم, ابن سعد" عن أبي عسیب."صحیح".

و أتاني بتربة من تربتة -يعني الحسین-ھذا "أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني-61-26

.حمراء"

.821الصحیحة "ك" عن أم الفضل بنت الحارث."صحیح".

."أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي و من معي أن يرفعوا أصواتھم بالتلبیة"-62

.2549المشكاة , حب, ك, ھق" عن السائب بن خالد.4"حم, "صحیح".

.أتاني جبريل فبشرني أن الحسن و الحسین: سیدا شباب أھل الجنة""-63

: حم.796الصحیحة "ابن سعد" عن حذيفة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: "وسنده صحیح, وكنت ذھبت في بعض ا 1/165* قال أستاذنا األلباني في صحیح الترغیب والترھیب: 

لى تضعیف الحديث, فقد رجعت عن ذلك..." زھیر.لتعلیقات إ

-64-74-ص 

.فقلت: و إن زنى و إن سرق ؟ فقال: و إن زنى و إن سرق"

.826الصحیحة "ق" عن أبي ذر."صحیح".

جبريل فقال: إن هللا يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف فقلت: أسأل هللا معافاته و "أتاني -65-27

مغفرته فإن أمتي ال تطیق ذلك ثم أتاني الثانیة فقال: إن هللا يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفین 

يأمرك أن تقرئ فقلت: أسأل هللا معافاته و مغفرته إن أمتي ال تطیق ذلك ثم جاءني الثالثة فقال: إن هللا

أمتك القرآن على ثالثة أحرف فقلت: أسأل هللا معافاته و مغفرته و إن أمتي ال تطیق ذلك ثم جاءني 

الرابعة فقال: إن هللا عز و جل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا علیه فقد 

.أصابوا"

"م, د, ن" عن أبي بن كعب. "صحیح".

66-

سرق و إن زنى ؟ قال: نعم قلت: و إن سرق و إن زنى ؟ قال: نعم قلت: و إن سرق و إن زنى؟ قال: نعم 

.و إن شرب الخمر"

.826الصحیحة ن, حب" عن أبي ذر."حم, ت, "صحیح".

"أتاني جبريل فقال لي: إن هللا يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتھم بالتلبیة فإنھا من شعائر -67

.الحج"

.830الصحیحة "حم, ھـ, حب, ك" عن زيد بن خالد."صحیح".

فلم يمنعني أن أكون دخلت علیك البیت الذي كنت "أتاني جبريل فقال: إني كنت أتیتك البارحة -68-28

فیه إال أنه كان على الباب



تماثیل و كان في البیت قرام ستر فیه تماثیل و كان في البیت كلب فمر برأس التمثال -75-ص 

الذي في البیت فلیقطع فیصیر كھیئة الشجرة و مر بالستر فلیقطع فیجعل وسادتین منبذتین توطئان و مر 

.فلیخرج"بالكلب 

*.98, 76آداب الزفاف "حم, د, ت, ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أتاني جبريل فقال: يا رسول هللا ھذه خديجة قد أتتك معھا إناء فیه إدام أو طعام أو شراب فإذا -69-29

و ال ھي قد أتتك فاقرأ علیھا السالم من ربھا و مني و بشرھا ببیت في الجنة من قصب ال صخب فیھا

.نصب"

"م" عن أبي ھريرة. "صحیح".

" أتاني جبريل, فقال: يا محمد! اشتكیت؟ قلت: نعم, قال: بسم هللا أرقیك, من كل شيء يؤذيك, - 70-30

.من شر كل نفس, وعین حاسد, بسم هللا أرقیك, وهللا يشفیك"

دة بن الصامت. حم, م, ت, ھـ, أبي سعید "حم, ھـ, حب, ك" عن عبا"صحیح".

"أتاني جبريل فقال: يا محمد ! أما يرضیك أن ربك عز و جل يقول: إنه ال يصلي علیك من أمتك - 71-31

أحد صالة إال صلیت علیه بھا عشر و ال يسلم علیك أحد من أمتك تسلیمة إال سلمت علیه عشرا فقلت: 

.بلى أي رب!"

"حم ن حب ك الضیاء" عن أبي طلحة."صحیح".

"أتاني جبريل فقال: يا محمد ! إن هللا عز و جل لعن الخمر و عاصرھا و معتصرھا و شاربھا و - 72-32

.حاملھا و المحمولة إلیه و بائعھا و مبتاعھا و ساقیھا و مسقیھا"

: حم.839الصحیحة "طب, ك, ھب, الضیاء" عن ابن عباس."صحیح".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الرقم األول ألول البحث والثاني للصفحة التي فیھا الحديث, زھیر.

"أتاني جبريل فقال: يا محمد ! عش ما شئت فإنك میت و أحبب من شئت فإنك -73-76-ص 

مفارقه و اعمل ما شئت فإنك مجزي به و اعلم أن شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه استغناؤه عن 

.الناس"

رازي في األلقاب, ك, ھب" عن سھل بن سعد "ھب" عن جابر, "حل" عن "الشی"حسن".

.831الصحیحةعلي.

أتاني جبريل فقال: يا محمد ! قل قلت: و ما أقول ؟ قال: قل أعوذ بكلمات هللا التامات التي ال "-74-33

شر ما يعرج فیھا و يجاوزھن بر و ال فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و من

من شر ما ذرأ في األرض و برأ و من شر ما يخرج منھا و من شر فتن اللیل و النھار و من شر كل طارق 

.يطرق إال طارقا يطرق بخیر يا رحمن"

.840الصحیحة .1"حم, طب" عن عبدالرحمن بن خنبش"صحیح".

ديه فمات فدخل النار فأبعده هللا قل: آمین "أتاني جبريل فقال: يا محمد ! من أدرك أحد وال-75-34

فقلت: آمین قال: يا محمد من أدرك شھر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده هللا قل: آمین 

.فقلت: آمین قال: و من ذكرت عنده فلم يصل علیك فمات فدخل النار فأبعده هللا قل: آمین فقلت: آمین"



: حب.3/216تخريج الترغیب سمرة."طب" عن جابر بن "صحیح".

"أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء-76

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: حنیش والتصويب من المسند واإلصابة.-1

.الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بھا فرجه"1و الصالة فلما فرغ [من]-77-ص 

: ھـ, وھق.841الصحیحة قط, ك" عن أسامة عن أبیه زيد بن حارثة."حم, "صحیح".

"أتاني جبريل من عند هللا تبارك و تعالى فقال: يا محمد! إن هللا عز و جل يقول: إني قد فرضت -77-35

على أمتك خمس صلوات فمن وافى بھن على وضوئھن و مواقیتھن و ركوعھن و سجودھن كان له 

له بھن الجنة و من لقیني قد انتقص من ذلك شیئا فلیس له عندي عھد إن عندي بھن عھد أن ادخ

.شئت عذبته و إن شئت رحمته"

"الطیالسي محمد بن نصر في كتاب الصالة طب الضیاء في المختارة" عن عبادة بن "صحیح".

.842الصحیحة الصامت.

كائیل عن يساري فقال جبريل: يا محمد "أتاني جبريل و میكائیل فقعد جبريل عن يمیني و می-78-36

اقرأ القرآن على حرف فقال میكائیل: استزده فقلت: زدني فقال: اقرأه على ثالثة أحرف فقال میكائیل: 

.استزده فقلت: زدني كذلك حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف كلھا شاف كاف"

"حم, طب" عن أبي بكرة "ابن الضريس" عن "حم, عبد بن حمید, ن" عن أبي بن كعب"صحیح".

. 843الصحیحة عبادة بن الصامت.

"أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلھا فبشرني أن الحسن و الحسین: سیدا -79

.شباب أھل الجنة و أن فاطمة سیدة نساء أھل الجنة"

م.ح843الصحیحة "ابن عساكر" عن حذيفة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من األصل ومن الجامع واستدركه من المسند وغیره. 1

"أتحب أن يلین قلبك و تدرك حاجتك؟ ارحم الیتیم و امسح رأسه و أطعمه من -80-78-ص 

.طعامك يلن قلبك و تدرك حاجتك"

.854الصحیحة "طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

"أتحبون أيھا الناس أن تجتھدوا في الدعاء؟ قولوا: اللھم أعنا على شكرك و ذكرك و حسن -81-37

.عبادتك"

.844الصحیحة "ك, حل" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اتخذوا الغنم فإنھا بركة"-82

.773حاديث الصحیحة األ."اتخذي غنما فإنھا بركة""طب, خط" عن أم ھانئ ورواه "ھـ" بلفظ: "صحیح".



."اتخذي غنما فإنھا تروح بخیر و تغدوا بخیر"- 83-38

.773الصحیحة "حم" عن أم ھانئ.حسن.

"أتدرون أين تذھب ھذه الشمس؟ إن ھذه تجري حتى تنتھي إلى مستقرھا تحت العرش فتخر - 84-39

جعي من حیث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعھا ثم ساجدة فال تزال كذلك حتى يقال لھا: ارتفعي ار

تجري حتى تنتھي إلى مستقرھا تحت العرش فتخر ساجدة فال تزال كذلك حتى يقال لھا: ارتفعي 

ارجعي من حیث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعھا ثم تجري ال يستنكر الناس منھا شیئا حتى 

رتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من تنتھي إلى مستقرھا ذاك تحت العرش فیقال لھا: ا

ْ فِي مغربھا أتدرون متى ذاكم؟ حین  بَت َ ْ قَبْلُ أَوْ كَس ْ مِن نَت ْ آمَ ْ تَكُن ا لَم ْساً إِيمَانُھَ عُ نَف فَ ْ {الَ يَن

یْراً} ا خَ َ انِھ . "1إِيمَ

.2138مختصر مسلم "م" عن أبي ذر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.158سورة األنعام اآلية 1

."أتدرون ما العضه؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض لیفسدوا بینھم"–85-79-ص 

.845الصحیحة "خد, ھق" عن أنس."صحیح".

.ن فیه فقد بھته""أتدرون ما الغیبة ؟ ذكرك أخاك بما يكره إن كان فیه ما تقول فقد اغتبته و إن لم يك-86

.1806م مختصر مسلم 36نقد الكتاني "حم, م, د, ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القیامة بصالة و صیام و زكاة و يأتي -1]40[-87

فیعطى ھذا من حسناته و ھذا من قد شتم ھذا و قذف ھذا و أكل مال ھذا و سفك دم ھذا و ضرب ھذا 

.حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما علیه أخذ من خطاياھم فطرحت علیه ثم طرح في النار"

.1836, ومختصر مسلم 847الصحیحة "حم, ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

المین فیه أسماء "أتدرون ما ھذان الكتابان ؟ فقال للذي في يده الیمنى: ھذا كتاب من رب الع- 88-41

فال يزاد فیھم و ال ينقص منھم أبدا ثم قال 2أھل الجنة و أسماء آبائھم و قبائلھم ثم أجمل على آخرھم

: ھذا كتاب من رب العالمین فیه أسماء أھل النار و أسماء آبائھم و قبائلھم ثم أجمل 3للذي في شماله

قاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أھل على آخرھم فال يزاد فیھم و ال ينقص منھم أبدا سددوا و 

الجنة و إن عمل أي عمل و إن صاحب النار يختم له بعمل أھل النار و إن عمل أي عمل فرغ ربكم من 

نَّةِ وَفَرِيقٌ العباد {فَرِيقٌ فِي الْجَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من األصل, والتصحیح من المخطوطة.1

حصوا وجمعوا ولن يقبلوا زيادة.أي أ2

زيادة من الترمذي. 3



یرِ}-80-ص  عِ َّ ". 1فِي الس

.848الصحیحة , ن" عن ابن عمرو.2"حم, ت"صحیح".

"أترضون أن تكونوا ربع أھل الجنة ؟ أترضون أن تكونوا ثلث أھل الجنة ؟ أترضون أن تكونوا شطر - 89-42

نة ال يدخلھا إال نفس مسلمة و ما أنتم في الشرك إال كالشعرة البیضاء في جلد الثور أھل الجنة ؟ إن الج

.األسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور األحمر"

.436: ق, ورياض الصالحین 849الصحیحة "حم, ت, ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

.ة إال ذو السويقتین من الحبشة""اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه ال يستخرج كنز الكعب-90

رجل من الصحابة.-: حم, عد, خط.د772"د ك" عن ابن عمر. الصحیحة "حسن".

"اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم و - 91-43

.اختالفھم على أنبیائھم"

. 850ة الصحیح"ت" عن أبي ھريرة.صحیح.

ا}َ}"أتريد أن تكون فتانا يا معاذ ؟ إذا صلیت بالناس فاقرأ ب -92 اھَ مْسِ وَضُحَ َّ مَ رَبِّكَ و الش ْ ِحِ اس بّ َ {س

لَى} ْ َع ْ ى}َ}و األ َ مِ رَبِّكَ}و اللَّیْلِ إِذَا يَغْش ْ رَأْ بِاس ". {اقْ

ق.نحوه و ن, واإلرواء:87, 98صفة الصالة: "ھـ" عن جابر."صحیح".

."أتريد أن تمیتھا موتات؟ ھال حددت شفرتك قبل أن تضجعھا"-93

.24الصحیحة "ك" عن ابن عباس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7سورة الشورى اآلية 1

األصل "ق" والتصويب من الزيادة. 2

آخركم وفاة؟ أال و إني من أولكم وفاة و تتبعوني أفنادا يقتل "أتزعمون أني من - 45-94-81-ص 

.بعضكم بعضا"

.851الصحیحة "حم" عن واثلة."صحیح".

"أتسمعون ما أسمع؟ إني ألسمع أطیط السماء و ما تالم أن تئط و ما فیھا موضع شبر إال و - 95-46

علیه ملك ساجد أو قائم".

.852الصحیحة حكیم بن حزام."طب الضیاء" عن"صحیح".

"أتعلم؟ أول زمرة تدخل الجنة من أمتي فقراء المھاجرين يأتون يوم القیامة إلى باب الجنة و -96-47

يستفتحون فیقول لھم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء نحاسب و إنما كانت أسیافنا على 

.ح لھم فیقیلون فیھا أربعین عاما قبل أن يدخلھا الناس"عواتقنا في سبیل هللا حتى متنا على ذلك؟ فیفت

.853الصحیحة "ك, ھب" عن ابن عمرو."صحیح".

."اتق هللا حیثما كنت و أتبع السیئة الحسنة تمحھا و خالق الناس بخلق حسن"-97

."د, حم, ت, ك, ھب" عن أبي ذر, "حم, ت, ھب" عن معاذ, "ابن عساكر" عن أنس"حسن.

.855الروض النضیر 

"اتق هللا و ال تحقرن من المعروف شیئا و لو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي و أن تلقى أخاك -98



و وجھك إلیه منبسط و إياك و إسبال اإلزار فإن إسبال اإلزار من المخیلة و ال يحبھا هللا و إن امرؤ شتمك و 

.ه بأمر ھو فیه و دعه يكون وباله علیه و أجره لك و ال تسبن أحدا"عیرك بأمر لیس ھو فیك فال تعیر

.770الصحیحة "الطیالسي, حب" عن جابر بن سلیم الھجیمي."صحیح".

اتق هللا يا أبا الولید ال تأتي يوم القیامة ببعیر تحمله و له رغاء أو بقرة لھا خوار أو "-99-82-ص 

شاة لھا ثؤاج"

: ھق.857الصحیحة ن عبادة بن الصامت."طب" ع"صحیح".

اتق المحارم تكن أعبد الناس و ارض بما قسم هللا لك تكن أغنى الناس و أحسن إلى جارك تكن "- 100

.مؤمنا و أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما و ال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب"

.930, الصحیحة 17مشكلة الفقر تخريج"حم, ت, ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

."اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القیامة"- 101

.858الصحیحة "حم, طب, ھب" عن ابن عمر."صحیح".

"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القیامة و اتقوا الشح فإن الشح أھلك من كان قبلكم و حملھم - 102

.لوا محارمھم"على أن سفكوا دماءھم و استح

.1829, مختصر مسلم 858الصحیحة "حم, خد, م" عن جابر."صحیح".

."اتقوا هللا فإن أخونكم عندنا من طلب العمل"- 103

فیض القدير."طب" عن أبي موسى.حسن.

." اتقوا هللا في البھائم المعجمة فاركبوھا صالحة و كلوھا صالحة"- 104

.33الصحیحة 973رياض الصاحین , ابن خزيمة, حب" عن سھل بن الحنظلیة.1"حم, د"صحیح".
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األصیل "ر" والتصويب من الجامع. 1

."اتقوا هللا في الصالة و ما ملكت أيمانكم"- 105-83-ص 

.868حیحة الص"خط" عن أم سلمة."صحیح".

."اتقوا هللا فیما ملكت أيمانكم"- 106

.2178اإلرواء "خد" عن علي."صحیح".

."اتقوا هللا و اعدلوا في أوالدكم"- 107

.990: حم, مختصر مسلم 1598, اإلرواء 275و272غیة المرام "ق" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

. و صلوا أرحامكم""اتقوا هللا-108

.869الصحیحة ابن عساكر عن ابن مسعود.حسن.

"اتقوا هللا و صلوا خمسكم و صوموا شھركم و أدوا زكاة أموالكم طیبة بھا أنفسكم و أطیعوا ذا - 109

.أمركم تدخلوا جنة ربكم"

74/867.1ض الصالحین : حم ريا865الصحیحة "ت, حب, ك" عن أبي أمامة."صحیح".



."اتقوا الالعنین: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلھم"- 110

رياض 106, مختصر مسلم 62, اإلرواء 20صحیح السنن "حم, م, د" عن أبي ھريرة."صحیح".

.1780الصالحین 

."اتقوا المجذوم كما يتقى األسد"-111

.780الصحیحة يرة."تخ" عن أبي ھر"صحیح".

."اتقوا المالعن الثالث: البراز في الموارد و قارعة الطريق و الظل"- 112

.355. المشكاة 62, اإلرواء 11/2صحیح السنن "د, ھـ, ك, ھق" عن معاذ."حسن".

ي "اتقوا المالعن الثالث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فیه أو في طريق أو ف- 113-84-ص 

.نقع ماء"

.355, المشكاة 62اإلرواء "حم" عن ابن عباس."حسن".

."اتقوا النار و لو بشق تمرة"- 114

"ق, ن" عن عدي بن حاتم "حم" عن عائشة "طس الضیاء" عن أنس, "البزار" عن النعمان بن "صحیح".

بشیر, وعن أبي ھريرة "طب" عن ابن عباس وعن أبي أمامة. 

.اتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة""- 115

.535مختصر مسلم "حم, ق" عن عدي."صحیح".

."اتقوا بیتا يقال له الحمام فمن دخله فلیستتر"- 116

.2582, اإلرواء 128الكلم ص "طب, ك, ھب" عن ابن عباس."صحیح".

.نھا تحمل على الغمام يقول هللا: و عزتي و جاللي ألنصرنك و لو بعد حین""اتقوا دعوة المظلوم فإ- 117

.868الصحیحة "طب الضیاء" عن خزيمة بن ثابت."صحیح".

."اتقوا دعوة المظلوم فإنھا تصعد إلى السماء كأنھا شرارة"- 118

.871الصحیحة "ك" عن ابن عمر."صحیح".

."اتقوا دعوة المظلوم و إن كان كافرا فإنه لیس دونھا حجاب"- 119

.767الصحیحة "حم, ع, الضیاء" عن أنس."حسن".

.1-يعني المحاريب-"اتقوا ھذه المذابح"- 120-85-ص 

.448الضعیفة "طب, ھق" عن ابن عمرو."صحیح".

.لسجود فوالذي نفسي بیده إني ألراكم من وراء ظھري إذا ركعتم و إذا سجدتم""أتموا الركوع و ا- 121

.1/211ومعناه في الترغیب 111صفة الصالة "حم, ق, ن" عن أنس."صحیح".

."أتموا الصف المقدم ثم الذي يلیه فما كان من نقص فلیكن من الصف المؤخر"- 122

, رياض 675, صحیح الترغیب1094المشكاة ابن خزيمة, الضیاء" عن أنس."حم, د, ن, حب,"صحیح".

.1100الصالحین 

."أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظھري"- 123



وزاد البخاري.498صحیح الترغیب "م" عن أنس."صحیح".

."أتموا الوضوء ويل لألعقاب من النار"-124

ن خالد بن الولید ويزيد بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة وعمرو ابن "ھـ" ع"صحیح" .

.872الصحیحة العاص.

"أتي هللا عز و جل بعبد من عباده آتاه هللا ماال فقال له: ماذا عملت في الدنیا؟ فقال: ما عملت من - 125

على الموسر و أنظر شيء يا رب إال أنك آتیتني ماال فكنت أبايع الناس و كان من خلقي أن أيسر

.المعسر. قال هللا تعالى: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي"

أحاديث البیوع. "ك" عن حذيفة وعقبة بن عامر وأبي مسعود األنصاري."صحیح".
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ي صلى هللا علیه وسلم, فإنه يعني صدور المجالس. وزعم الكوثري أن المحراب كان في مسجد النب1

من تلبیساته.

* وھذه الرؤية له من خصوصیاته واختلف العلماء بكیفیتھا, مع تسلیمھم بحقیقتھا. وقد اختار أستاذنا 

زھیر.1/216األلباني: أنھا خاصة في حالة الصالة, وال دلیل على العموم. صحیح الترغیب 

.م""إتیان النساء في أدبارھن حرا- 126-86-ص 

.873الصحیحة "ن" عن خزيمة بن ثابت."صحیح".

"أتیت بالبراق و ھو دابة أبیض طويل فوق الحمار و دون البغل يضع حافره عند منتھى طرفه فركبته - 127

حتى أتیت بیت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بھا األنبیاء, ثم دخلت المسجد فصلیت فیه ركعتین, 

فجاءني جبريل بإناء من خمر و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل: اخترت الفطرة, ثم عرج ثم خرجت 

بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقیل: من أنت؟ قال: جبريل قیل: و من معك؟ قال: محمد قیل: و قد 

نا إلى السماء بعث إلیه؟ قال: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي و دعا لي بخیر; ثم عرج ب

الثانیة فاستفتح جبريل فقیل: من أنت؟ قال: جبريل قیل: و من معك؟ قال: محمد قیل: و قد بعث إلیه؟ 

قال: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة: عیسى بن مريم و يحیى بن زكريا فرحبا بي و دعوا لي 

ل: من أنت؟ قال: جبريل قیل: و من معك؟ قال: بخیر, ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقی

محمد قیل: و قد بعث إلیه؟ قال: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بیوسف و إذا ھو قد أعطي شطر الحسن 

فرحب بي و دعا لي بخیر, ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقیل: من ھذا؟ قال: جبريل 

و قد بعث إلیه؟ قال: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي قیل: و من معك؟ قال: محمد قیل:

لِیّاً}و دعا لي بخیر قال هللا تعالى:  نَاهُ مَكَاناً عَ ,{وَرَفَعْ

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقیل: من ھذا ؟ قال: جبريل قیل: و -87-ص 

ل: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بھارون فرحب بي و دعا من معك؟ قال: محمد قیل: و قد بعث إلیه؟ قا

لي بخیر; ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: و من 

معك؟ قال: محمد قیل: و قد بعث إلیه؟ قال: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي و دعا لي 



السماء السابعة فاستفتح جبريل فقیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: و من معك؟ بخیر, ثم عرج بنا إلى 

قال: محمد قیل: و قد بعث إلیه؟ قال: قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا أنا بإبراھیم مسندا ظھره إلى البیت 

المعمور و إذا ھو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إلیه, ثم ذھب بي إلى سدرة المنتھى و إذا

ورقھا كآذان الفیلة و إذا ثمرھا كالقالل فلما غشیھا من أمر هللا ما غشي تغیرت فما أحد من خلق هللا 

يستطیع أن ينعتھا من حسنھا, فأوحى هللا إلي ما أوحى ففرض علي خمسین صالة في كل يوم و لیلة; 

ربك فسله فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك قلت: خمسین صالة قال: ارجع إلى 

التخفیف فإن أمتك ال تطیق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائیل و خبرتھم فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب 

خفف عن أمتي فحط عني خمسا; 

فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا قال: إن أمتك ال يطیقون ذلك فارجع إلى ربك فسله 

التخفیف, 

ا محمد إنھن خمسفلم أزل أرجع بین ربي و بین موسى حتى قال: ي

صلوات كل يوم و لیلة لكل صالة عشر فذلك خمسون صالة و من ھم بحسنة فلم -88-ص 

يعلمھا كتبت له حسنة فإن عملھا كتبت له عشرا, و من ھم بسیئة فلم يعملھا لم تكتب شیئا فإن 

ه التخفیف عملھا كتبت سیئة واحدة; فنزلت حتى انتھیت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فسل

. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحییت منه"

.873الصحیحة "حم, م" عن أنس."صحیح".

"أتیت بالبراق و ھو دابة أبیض طويل يضع حافره عند منتھى طرفه فلم نزايل ظھره أنا و جبريل - 51- 128

.يت الجنة و النار"حتى أتیت بیت المقدس, ففتحت لي أبواب السماء و رأ

. 874الصحیحة "حم, ع, حب, ك, الضیاء" عن حذيفة."حسن".

, فقلت: يا 1"أتیت لیلة أسري بي على قوم تقرض شفاھھم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت-52- 129

.ن بت"جبريل من ھؤالء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون و يقرءون كتاب هللا و ال يعملو

.111االقتضاء "ھب" عن أنس."حسن".

."أتیت لیلة أسري بي فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل"-53- 130

"م" عن أنس."صحیح".

."اثبت أحد! فإنما علیك نبي و صديق و شھیدان"-54- 131

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.- زھیر–رجعت كما كانت بعد قصھا وقطعھا 1

, حب" عن سھل ابن سعد. 2"حم, ع1"خ, م, ت" عن أنس "ت" عن عثمان"صحیح"-89-ص 

."اثبت حراء! فإنما علیك نبي أو صديق أو شھید"- 132

وعن بريدة "طب" عن ابن عباس."حم, د, ت, ھـ" عن سعید بن زيد "حم" عن أنس "صحیح".

.857الصحیحة 



"أثقل الصالة على المنافقین صالة العشاء و صالة الفجر و لو يعلمون ما فیھما ألتوھما و لو -56- 133

حبوا, و لقد ھممت أن آمر بالصالة فتقام ثم آمر رجال فیصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معھم حزم 

.ھدون الصالة فأحرق علیھم بیوتھم بالنار"من حطب إلى قوم ال يش

.486إرواء الغلیل "حم, ق, د, ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أثقل شيء في المیزان الخلق الحسن"-57- 134

.876الصحیحة "حب" عن أبي الدرداء."صحیح".

.هللا يبغض الفاحش المتفحش البذي""أثقل شيء في میزان المؤمن خلق حسن إن -58- 135

: خد, ت, حب.876الصحیحة "ھق" عن أبي الدرداء."صحیح".

"اثنان ال تجاوز صالتھما رءوسھما: عبد آبق من موالیه حتى يرجع و امرأة عصت زوجھا حتى -59- 136

.ترجع"

.288, الصحیحة 480الروض "ك" عن ابن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديثه عند الترمذي باللفظ اآلتي بعده. راجع المصدر المذكور أعاله. 1

" والتصحیح من مخطوطات المكتب اإلسالمي والجامع الكبیر وغیرھما, انظر المصدر المذكور 4األصل "2

أعاله. 

.و عقوق الوالدين""اثنان يعجلھما هللا في الدنیا: البغي- 137-90-ص 

.1120الصحیحة "تخ, طب" عن أبي بكرة."صحیح".

."اثنتان في الناس ھما بھم كفر: الطعن في األنساب و النیاحة على المیت"- 138

.55مختصر مسلم377شرح الطحاوية "حم, م" عن أبي ھريرة.صحیح.

كره الموت و الموت خیر له من الفتنة, و يكره قلة المال و قلة المال أقل اثنتان يكرھھما ابن آدم: ي"- 139

.للحساب"

.813الصحیحة "ص, حم" عن محمود بن لبید."صحیح".

."اثنتان تدخالن الجنة: من حفظ ما بین لحییه و رجلیه دخل الجنة"- 140

لصحیحة...ا"الخرائطي في مكارم األخالق" عن عائشة.صحیح".

"اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاھلیة فتعاقدن أن يتصادقن بینھن و ال يكتمن من أخبار - 161- 141

أزواجھن شیئا. فقالت األولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل, وعر ال سھل فیرتقى و ال سمین 

عجره و بجره. قالت الثالثة: فینتقل. قالت الثانیة: زوجي ال أبث خبره إني أخاف أن ال أذره إن أذكره أذكر

زوجي العشنق إن أنطق أطلق و إن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي إن أكل لف و إن شرب اشتف و 

إن اضطجع التف و ال يولج الكف لیعلم البث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.- زھیر–في ھذا الحديث الكثیر من غريب اللفظ فانظر شرحه في الملحق 1



قالت الخامسة: زوجي عیاياء, طباقاء, كل داء له داء, شجك أو فلك, أو جمع كال لك. -91-ص 

وقالت السادسة: زوجي كلیل تھامة ال حر و ال قر, و ال مخافة و ال سآمة. 

وقالت السابعة: زوجي إن دخل فھد و إن خرج أسد و ال يسأل عما عھد. 

نب و الريح ريح زرنب, و أنا أغلبه و الناس يغلب. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أر

قالت التاسعة: زوجي رفیع العماد طويل النجاد عظیم الرماد قريب البیت من الناد. 

قالت العاشرة: زوجي مالك و ما مالك؟ مالك خیر من ذلك, له إبل قلیالت المسارح كثیرات المبارك, إذا 

سمعن صوت المزاھر أيقن أنھن ھوالك. 

لت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع و ما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني و مأل من شحم عضدي و بجحني قا

فبجحت إلي نفسي, وجدني في أھل غنیمة بشق, فجعلني في أھل صھیل و أطیط و دائس و منق 

بیتھا فعنده أقول فال أقبح و أرقد فأتصبح, و أشرب فأتقمح أم أبي زرع و ما أم أبي زرع؟ عكومھا رداح و

فساح, ابن أبي زرع و ما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة و تشبعه ذراع الجفرة, بنت أبي زرع و ما 

بنت أبي زرع؟ طوع أبیھا و طوع أمھا و ملء كسائھا و عطف ردائھا و زين أھلھا و غیظ جارتھا, جارية أبي 

نقیثا و ال تمأل بیتنا تعثیثا, خرج أبو زرع و زرع و ما جارية أبي زرع؟ ال تبث حديثنا تبثیثا و ال تنقث میرتنا ت

األوطاب تمخض فمر بامرأة معھا ابنان لھا كالفھدين يلعبان من تحت خصرھا برمانتین, فطلقني و نكحھا, 

فنكحت بعده

رجال سريا ركب شريا و أخذ خطیا و أراح علي نعما سريا و أعطاني من كل رائحة زوجا -92-ص 

ي أھلك فلو جمعت كل شيء أعطانیه ما مأل أصغر إناء من آنیة أبي زرع, فقال فقال: كلي أم زرع و میر

.النبي صلى هللا علیه وسلم: "يا عائشة! كنت لك كأبي زرع ألم زرع إال أن أبا زرع طلق و أنا ال أطلق"

ا: فرفعاه قالو"كنت لك كأبي زرع""طب" عن عائشة ورواه "خ الترمذي في الشمائل" موقوفا إال قوله: 

وھو يؤيد رفع الحديث كله .

, 1فرفعاه" كنت لك كأبي زرع""طب" عن عائشة, ورواه "خ, ت" في الشمائل موقوفا إال قوله: "صحیح".

البخاري في: " النكاح", ومسلم في "الفضائل".قالوا: وھو يؤيد رفع الحديث كله.

.ه""اجتمعوا على طعامكم و اذكروا اسم هللا يبارك لكم فی- 142

.895الصحیحة 185الكلم الطیب "حم, د, ھـ, حب, ك" عن وحشي بن حرب."حسن".

."اجتنب الغضب"- 143

"ابن أبي الدنیا في ذم الغضب ابن عساكر" عن رجل من الصحابة. "صحیح".

و أكل الربا 2"اجتنبوا السبع الموبقات- 144

.و أكل مال الیتیم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافالت"

.2365و1202إرواء الغلیل "ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

145 -

.و التعرب بعد الھجرة"3ف المحصنةقذ

.1/103مجمع الزوائد "طب" عن سھل بن أبي حثمة."حسن".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل فرفعه. 1

الموقعات في اآلثام.2

العفیفة.3

."اجتنبوا الكبائر و سددوا و أبشروا"- 146-93-ص 

: حم عن جابر.885الصحیحة " عن قتادة مرسال."ابن جريرحسن.

."اجتنبوا كل مسكر"- 147

: حم عن علي, البزار عن ابن عباس.886األحاديث الصحیحة "طب" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح".

."اجتنبوا ما أسكر"- 148

: د, عن ابن عمرو.886الصحیحة "الحلواني" عن علي."صحیح".

تنبوا ھذه القاذورات التي نھى هللا تعالى عنھا فمن ألم بشيء منھا فلیستتر بستر هللا و لیتب "اج- 149

.إلى هللا, فإنه من يبد لنا صفحته نقم علیه كتاب هللا"

. 663الصحیحة "ك ھق" عن ابن عمر."صحیح".

في مھل و يفرغ اآلكل من طعامه "اجعل بین أذانك و إقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته- 150

.في مھل"

األحاديث الصحیحة "عم" عن أبي "أبو الشیخ في األذان" عن سلمان وعن أبي ھريرة."حسن".

887.

."اجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا"- 151

عوانة, ھق.: حم, ابن نصر: أبو 422, اإلرواء 1292صحیح أبي داود "ق د" عن ابن عمر."صحیح".

"اجعلوا بینكم و بین الحرام سترا من الحالل من فعل ذلك استبرأ لعرضه و دينه, و من أرتع فیه كان - 152

".كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فیه, و إن لكل ملك حمى و إن حمى هللا في األرض محارمه

.896الصحیحة "حب طب" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

."اجعلوا بینكم و بین النار حجابا و لو بشق تمرة"- 153-94-ص 

. 897الصحیحة "طب" عن فضالة بن عبید."حسن".

."اجعلوا من صالتكم في بیوتكم و ال تتخذوھا قبورا"- 154

الصالة" "حم ق د" عن ابن عمر "ع الروياني الضیاء" عن زيد بن خالد "محمد بن نصر في"صحیح".

.1136, رياض الصالحین 958صحیح السنن عن عائشة.

.-قاله للذي تخطى يوم الجمعة-"اجلس فقد آذيت و أنیت"- 155

.1027صحیح السنن"حم د ن حب ك ھق" عن عبدهللا بن بسر "ھـ" عن جابر."صحیح".

.-قاله لعلي-"اجلس يا أبا تراب!"-64- 156

"خ" عن سھل بن سعد."صحیح".



."أجملوا في طلب الدنیا فإن كال میسر لما كتب له منھا"-65- 157

.898الصحیحة "ھـ ك طب ھق" عن أبي حمید الساعدي."صحیح".

."أجیبوا الداعي و ال تردوا الھدية و ال تضربوا المسلمین"- 158

. 1616اإلرواء بن مسعود."حم خد طب ھب" عن ا"صحیح".

."أجیبوا ھذه الدعوة إذا دعیتم لھا"- 159

.1948اإلرواء "ق" عن ابن عمر."صحیح".

."أحب األديان إلى هللا تعالى الحنیفیة السمحة"- 160

. 881الصحیحة "حم خد طب" عن ابن عباس."حسن".

."أحب األسماء إلى هللا عبد هللا و عبد الرحمن"- 161-95-ص 

.1398, مختصر مسلم 1176اإلرواء 411الضعیفة "م د ت ه" عن ابن عمر."صحیح".

."أحب األسماء إلى هللا عبد هللا و عبد الرحمن و الحارث"-62- 162

.904الصحیحة "ع" عن أنس."صحیح".

."أحب األعمال إلى هللا أدومھا و إن قل"-163

: د.1238صحیح السنن "ق" عن عائشة."صحیح".

."أحب األعمال إلى هللا الصالة لوقتھا ثم بر الوالدين ثم الجھاد في سبیل هللا"- 164

.1198اإلرواء "حم ق د ن" عن ابن مسعود."صحیح".

.عمال إلى هللا أن تموت و لسانك رطب من ذكر هللا""أحب األ- 165

.2/228الترغیب "حب ابن السني في عمل الیوم واللیلة طب ھب" عن معاذ."حسن".

166 -95-"

.ثم قطیعة الرحم"

.8/151المجمع 3/223الترغیب "ع" عن رجل من خثعم."حسن".

."أحب البالد إلى هللا مساجدھا و أبغض البالد إلى هللا أسواقھا"- 167

"م" عن أبي ھريرة, "خم ك" عن جبیر ابن "م" عن أبي ھريرة "حم ك" عن جبیر بن مطعم."صحیح".

.696المشكاة 241صحیح مسلم مختصر مطعم.

."أحب الجھاد إلى هللا كلمة حق تقال إلمام جائر"- 168-96-ص 

. 3/168الترغیب "حم طب" عن أبي أمامة."حسن".

."أحب الحديث إلي أصدقه"- 169

"حم خ" عن المسور بن مخرمة ومروان معا."صحیح".

ام إلى هللا صیام داود و كان يصوم يوما و يفطر يوما و أحب الصالة إلى هللا صالة داود كان أحب الصی"- 170

.ينام نصف اللیل و يقوم ثلثه و ينام سدسه"

.1185, رياض الصالحین 945اإلرواء "حم ق د ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".



."أحب الطعام إلى هللا ما كثرت علیه األيدي"- 171

.895الصحیحة حب ھب الضیاء" عن جابر.1"ع"حسن".

."أحب العباد إلى هللا تعالى أنفعھم لعیاله"- 172

.481الروض النضیر "عبدهللا في زوائد الزھد" عن الحسن مرسال."حسن".

كبر و ال يضرك بأيھن - 173

.بدأت"

.1411مختصر مسلم "حم م" عن سمرة بن جندب."صحیح".

."أحب الكالم إلى هللا أن يقول العبد: سبحان هللا و بحمده"- 174

.1907مختصر مسلم "حم م ت" عن أبي ذر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتصحیح من الجامع وإحدى مخطوطات المكتب اإلسالمي. وقد تكرر ھذا الخطأ كثیرا.4صل األ1

"أحب الكالم إلى هللا تعالى ما اصطفاه هللا لمالئكته: سبحان ربي و بحمده - 175-97-ص 

.سبحان ربي و بحمده سبحان ربي و بحمده"

.2/242ترغیب ال"ت ك ھب" عن أبي ذر."صحیح".

"أحب الناس إلى هللا أنفعھم, و أحب األعمال إلى هللا عز و جل سرور تدخله على مسلم أو - 176

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا, و ألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب 

م غیظا و لو شاء أن إلي من أن أعتكف في المسجد شھرا, و من كف غضبه ستر هللا عورته, و من كظ

يمضیه أمضاه مأل هللا قلبه رضا يوم القیامة, و من مشى مع أخیه المسلم في حاجته حتى يثبتھا له 

. أثبت هللا تعالى قدمه يوم تزل األقدام, و إن سوء الخلق لیفسد العمل كما يفسد الخل العسل"

.906ة الصحیح"ابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج ط" عن ابن عمر.حسن.

."أحب الناس إلي عائشة و من الرجال أبوھا"- 177

"ق ت" عن عمرو بن العاص "ت ھـ" عن أنس."صحیح".

"أحبب حبیبك ھونا ما عسى أن يكون بغیضك يوما ما و أبغض بغیضك ھونا ما عسى أن يكون - 178

.حبیبك يوما ما"

عن ابن عمرو "الدارقطني في األفراد عد ھب" عن علي "خد "ت ھب" عن أبي ھريرة "طب" "صحیح".

.472غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام ھب" عن علي موقوفا.

."أحب عباد هللا إلى هللا أحسنھم خلقا"- 179

"طب" عن أسامة بن شريك."صحیح".

."أحب للناس ما تحب لنفسك"- 180

.72الصحیحة "تخ ع طب ك ھب" عن يزيد بن أسید."صحیح".



."احبس أصلھا و سبل ثمرتھا"-70- 181-98-ص 

.1583اإلرواء "ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

.فیھا الشیاطین"1"احبسوا صبیانكم حتى تذھب فوعة العشاء, فإنھا ساعة تخترق- 182

: حم.905الصحیحة " عن جابر."كصحیح.

."احتج آدم و موسى فحج آدم موسى"-71- 183

: حم, طب. 909الصحیحة .2"خط" عن أنس"صحیح".

"احتج آدم و موسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك هللا بیده و نفخ فیك من روحه و أسجد -72- 184

و أسكنك جنته, أخرجت الناس من الجنة بذنبك و أشقیتھم! قال آدم: يا موسى أنت الذي لك مالئكته 

اصطفاك هللا برساالته و بكالمه و أنزل علیك التوراة أتلومني على أمر كتبه هللا على قبل أن يخلقني؟! 

.فحج آدم موسى!"

"حم ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة.صحیح.

لجنة و النار فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء و المساكین, و قالت النار: يدخلني الجبارون و "احتجت ا- 185

المتكبرون: فقال هللا للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت, و قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 

.شئت و لكل واحدة منكما ملؤھا"

خزيمة" عن أنس."م ت" عن أبي ھريرة "م" عن أبي سعید "ابن"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالخاء المعجمة, ووقع في األصل بالمھملة, وھو تصحیف, والمعنى تنتشر. 1

كذا األصل, وكذا في المخطوطة والجامع الكبیر والصواب: عن جندب, ومنشأ الخطأ من رواية أنس عن 2

نھاية السند فوقف عنده! وقد حقق أستاذنا األلباني ھذا جندب. فوقع بصر السیوطي على أنس وظن أنه

الحديث والذي بعده في رسالة شیخ اإلسالم ابن تیمیة االحتجاج بالقدر وھي من مطبوعات المكتب 

اإلسالمي. 

."احثوا التراب في وجوه المداحین"–186-99-ص 

: حم, م, خد.912الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة "عد حل" عن ابن عمر."صحیح".

."احثوا في أفواه المداحین التراب"- 187

"ھـ" عن المقداد بن عمرو "حب" عن ابن عمر "ابن عساكر" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

.912الصحیحة 

."احجج عن أبیك و اعتمر"-74- 188

.2528المشكاة "د" عن أبي رزين."صحیح".

."1"أحد أحد- 189

: حب. 913المشكاة "د ن ك" عن سعد "ت ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.2"أحد يا سعد"- 190

.913المشكاة "حم" عن أنس."صحیح".

."أحد جبل يحبنا و نحبه"- 191



اري وماله "خ" عن سھل بن سعد "ت" عن أنس "حم طب الضیاء" عن سويد بن عامر األنص"صحیح".

.291السیرة فقهغیره "أبو القاسم بن بشران في أمالیه" عن أبي ھريرة.

."احذروا الدنیا فإنھا خضرة حلوة"- 192

. 910الصحیحة "حم في الزھد" عن مصعب بن سعد مرسال."صحیح".

.ألمالك"اسم عند هللا يوم القیامة رجل يسمى: ملك ا3"أحرج-75- 193

.915الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "أحد أحد"!1

ھذا الحديث في األصل بعد الذي يلیه.2

كذا في األصل, وكذا في المخطوطة والجامع الكبیر والصواب: "أخنع" كذلك ھو عند أبي داود 3

.237والصحیحین وغیرھما, وسیعیده المصنف على الصواب, رقم 

."أحسن الناس قراءة: الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى هللا"- 194- 100-ص 

"محمد بن نصر في كتاب الصالة ھب خط" عن ابن عباس "السجزي في اإلبانة خط" عن "صحیح".

. 107, صفة الصالة 2209المشكاة ابن عمر "فر" عن عائشة.

."أحسنوا إقامة الصفوف في الصالة"- 195

. 499صحیح الترغیب "حم حب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أحسنوا إلى محسن األنصار و اعفوا عن مسیئھم"- 196

.916الصحیحة "طب" عن سھل بن سعد وعبدهللا بن جعفر معا."صحیح".

دٌ}فقرأ: 1دوا فإني سأقرأ علیكم ثلث القرآن"احش-76- 197 وَ اللَّهُ أَحَ , و قال: أال إنھا تعدل ثلث {قُلْ ھُ

. القرآن"

.586الصحیحة "حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أحصوا ھالل شعبان لرمضان"- 198

.565الصحیحة ت ك عن أبي ھريرة."حسن".

أحصوا ھالل شعبان لرمضان و ال تخلطوا برمضان إال أن يوافق ذلك صیاما كان يصومه أحدكم, و "-77- 199

. صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم علیكم فأكملوا العدة ثالثین يوما فإنھا لیست تغمى علیكم العدة"

.565الصحیحة قط ھق عن أبي ھريرة."صحیح".

. معة و ادنوا من اإلمام فإن الرجل ال يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة و إن دخلھا""احضروا الج–200

, 445, الروض 715, صحیح الترغیب 1015صحیح السنن "حم د ھق ك" عن سمرة.صحیح.

.365الصحیحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل بثلث.1



روا الجمعة و ادنوا من اإلمام فإن الرجل لیتخلف عن الجمعة حتى أنه "احض-87- 201- 101-ص 

.يتخلف عن الجنة و إنه لمن أھلھا"

المصدر نفسه."حم ھق الضیاء" عن سمرة ."حسن".

."احفروا و أعمقوا و أوسعوا و ادفنوا االثنین و الثالثة في قبر واحد و قدموا أكثرھم قرآنا"- 202

.142أحكام الجنائز ھق" عن ھشام بن عامر.4"حم "صحیح".

"احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمینك قیل: إذا كان القوم بعضھم في بعض؟ قال: إن - 203

.استطعت أن ال يرينھا أحد فال يرينھا قیل: إذا كان أحدنا خالیا؟ قال: هللا أحق أن يستحیا منه من الناس"

.34آداب الزفاف ق" عن بھز بن حكیم عن أبیه عن جده."حم ع ك ھحسن.

."احفظ لسانك"- 204

وزاد أحمد وت وابن ما جه. 1122الصحیحة "ابن عساكر" عن مالك بن يخامر."صحیح".

؟."احفظ لسانك ثكلتك أمك معاذ ! و ھل يكب الناس على وجوھھم إال ألسنتھم"- 205

.1122الصحیحة مكارم األخالق" عن الحسن مرسال."الخرائطي في"صحیح".

"احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم يفشوا الكذب حتى يشھد الرجل -81- 206

.و ما يستشھد و يحلف و ما يستحلف"

عن –ي وزاد أحمد والنسائي في الكبرى, والطیالس1116صحیح "ھـ" عن عمر."صحیح".

جرير عن عمر. 

."أحفوا الشوارب و اعفوا اللحى"- 207- 102-ص 

.1035, الروض1213رياض الصاحین "م ت ن" عن ابن عمر "عد" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أحفھما جمیعا أو انعلھما جمیعا و إذا لبست فابدأ بالیمنى و إذا خلعت فابدأ بالیسرى"- 821- 208

وزاد خ, حم. 1117الصحیحة عن أبي ھريرة."حب""صحیح".

."أحل الذھب و الحرير ألناث أمتي و حرم على ذكورھا"- 209

. 277, اإلرواء 77غاية المرام "حم ن" عن أبي موسى."صحیح".

.ال""أحلت لنا میتتان و دمان فأما المیتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطح- 210

.1118, الصحیحة 4132صحیح المشكاة "ھـ ك ھق" عن ابن عمر.صحیح.

211 -.

.1119الصحیحة "حل" عن عمر."صحیح".

."احلقوه كله أو اتركوه كله"- 212

. 1647: حم, م, رياض الصالحین 1123الصحیحة د ن" عن ابن عمر.""صحیح".

و ھو أشده علي فیفصم عني و قد 2في مثل صلصلة الجرس-يعني الوحي-"أحیانا يأتیني -83- 213

وعیت ما قال, و أحیانا يتمثل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقال األلباني: لم أجده في موارد الظمآن الصحیحة 8/2سقطت من األصل, والحديث في الزيادة 1



3/111.

ھو صوت المعدن المجوف عند تحركه.2

.لي الملك رجال فیكلمني فأعي ما يقول"- 103-ص 

مختصر مسلم .1"مالك حم ق ت ن" عن عائشة زاد "طب" في آخره: "وھو أھونه علي""صحیح".

1572 .

.و إيمانا بالنجوم و تكذيبا بالقدر"2ثالثا: حیف األئمة"أخاف على أمتي من بعدي - 214

: ابن عبد البر في الجامع.1127الصحیحة "ابن عساكر" عن أبي محجن."صحیح".

."أخاف على أمتي من بعدي خصلتین: تكذيبا بالقدر و تصديقا بالنجوم"- 215

.1127حة الصحی"ع عد خط في كتاب النجوم" عن أنس."صحیح".

يتخذون 3"أخاف علیكم ستا: إمارة السفھاء و سفك الدم و بیع الحكم و قطیعة الرحم و نشوا-84- 216

.القرآن مزامیر و كثرة الشرط"

: حم.979الصحیحة "طب" عن عوف بن مالك."صحیح".

إال أحدا أخذ بمثل ذلك, بعمل إن أخذت به أدركت من كان قبلك و فت من يكون بعدك4"أخبرك-85- 217

."5تسبح خلف كل صالة ثالثا و ثالثین و تكبر ثالثا و ثالثین و تحمد أربعا و ثالثین

.1125الصحیحة "حم ه ابن خزيمة الضیاء" عن أبي ذر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ورواھا الطبراني أيضا 1/20ما في فتح الباري قلت: وھذه الزيادة عند أبي عوانة أيضا في صحیحه ك1

.8/256بإسنادين عن الحارث بن ھشام, رجال أحدھما ثقات كما في مجمع الزوائد 

جور الحكام وظلمھم.2

أي: الناشئون الصغار.3

كذا في األصل, وكذلك ھو في الزيادة والجامع الكبیر, والصواب أال أخبرك... كما في ابن ماجه.4

ا األصل, والصواب وتحمد ثالثا وثالثین, وتكبر أربعا وثالثین, كما في المصدرين السابقین واللفظ كذ5

ألحمد, وسیذكره على الصواب بلفظ ابن ماجه: "أال أخبركم...". 

."أخبرني جبريل أن الحجم أنفع ما تداوى به الناس"- 218- 104-ص 

حم عن سمرة. -1176ة الصحیح"ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أخبرني جبريل أن حسینا يقتل بشاطئ الفرات"- 219

: حم, ع, البزار, طب.1171الصحیحة "ابن سعد" عن علي."صحیح".

و ال و ال, تؤتي أكلھا كل حین؟ ھي 1"أخبروني بشجرة شبه الرجل المسلم ال يتحات ورقھا و ال- 220

.النخلة"

"خ" عن ابن عمر . "صحیح".

."اختتن إبراھیم و ھو ابن ثمانین سنة بالقدوم"- 221



. 1607, مختصر مسلم 2112, الضعیفة 78اإلرواء "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

.2"اختر منھن أربعا و فارق سائرھن"-86- 222

.1885-1883اإلرواء "د" عن الحارث بن زيد األسدي."صحیح".

"أخذ الراية زيد فأصیب ثم أخذھا جعفر فأصیب ثم أخذھا عبد هللا بن رواحة فأصیب ثم أخذھا -87- 223

.و ما يسرھم أنھم عندنا"-أو قال-خالد عن غیر إمرة ففتح هللا علیه و ما يسرني أنھم عندنا 

"حم خ ن" عن أنس."صحیح".

"أخذ هللا عز و جل مني المیثاق كما أخذ من النبیین میثاقھم و بشر بي عیسى ابن مريم و -88–224

.رأت أمي في منامھا أنه خرج من بین رجلیھا سراج أضاءت له قصور الشام"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يصیر ثمرا يابسا يدخر. وال يبطل يعني: وال ينقطع ثمرھا, فإنھا من حین يخرج طلھا يؤكل منه إلى1

نفعھا. وال يعدم فیؤھا, بل ظلھا دائم. 

أي: ما فوق األربع من الزوجات.2

مجمع .1"طب أبو نعیم في الدالئل ابن مردويه" عن أبي مريم الغساني"حسن".- 105-ص 

.224-8/223الزوائد 

."أخذنا فألك من فیك"- 225

"ابن السني أبو نعیم معا في الطب" عن كثیر بن عبدهللا عن أبیه عن جده "د" عن أبي ھريرة"صحیح".

: أبو الشیخ في أخالق النبي صلى هللا علیه وسلم.726الصحیحة "فر" عن ابن عمر.

.أخر الكالم في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان""- 226

.350أبي عاصم السنة البن1124الصحیحة "طس ك" عن أبي ھريرة."حسن".

ْ "أخر عني يا عمر, إني خیرت فاخترت, قد قیل لي:-89- 227 مْ إِن ُ رْ لَھ فِ تَغْ ْ ْ أَوْ ال تَس م ُ رْ لَھ فِ تَغْ ْ {اس

{ مْ ُ رَ اللَّهُ لَھ فِ ْ يَغْ رَّةً فَلَن ینَ مَ بْعِ َ مْ س ُ رْ لَھ فِ تَغْ ْ ., لو أعلم أني لو زدت على السبعین غفر له لزدت"تَس

: حم, خ.1131الصحیحة ت ن" عن عمر.""صحیح".

."أخروا األحمال فإن األيدي مغلقة و األرجل موثقة"- 228

طس" عن سعید بن المسیب عن 2"د في مراسیله" عن الزھري ووصله "البزار ع"صحیح".

.1130الصحیحة أبي ھريرة نحوه.

.ن شھد أن ال إله إال هللا وجبت له الجنة""اخرج فناد في الناس: م-90- 229

. 1135الصحیحة عن أبي بكرة.3"ع""صحیح".

."أخرجوا المخنثین من بیوتكم"-91- 230

"حم خ" عن ابن عباس "خ د ه" عن أم سلمة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.218أبي مريم الغساني في األصل بعد الحديث كان قوله: عن1

وھو تصحیف.4األصل في الموضعین 3و2



."أخرجوا المشركین من جزيرة العرب و أجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم"-92- 231- 106-ص 

: حم, م, ھق.1133الصحیحة "خ د" عن ابن عباس."صحیح".

.ارى من جزيرة العرب""أخرجوا الیھود و النص-93- 232

بلفظ آخر.1134الصحیحة .1"م" عن عمرصحیح.

"أخرجوا يھود الحجاز و أھل نجران من جزيرة العرب و اعلموا أن شر الناس الذين اتخذوا قبور - 94- 233

.أنبیائھم مساجد"

: الدارمي, الطحاوي, 1132الصحیحة "حم ع حل الضیاء" عن أبي عبیدة بن الجراح."صحیح".

الحمیدي.

."اخرجي إلیه فإنه ال يحسن االستئذان فقولي له: فلیقل: السالم علیكم أأدخل؟"-95- 234

.877: خد, د, مختصر مسلم 1170الصحیحة "حم" عن رجل من بني عامر."صحیح".

.""اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خیرا-96- 235

: حم, م, الدارمي.723الصحیحة "د ن ه ك" عن جابر."صحیح".

.و ال تنھكي فإنه أنضر للوجه و أحظى عند الزوج"2"اخفضي- 236

. 722الصحیحة "طب ك" عن الضحاك بن قیس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لئن عشت إن شاء هللا ألخرجن عن عمر أو غیره, وإنما عنده بلفظ: "ال يوجد في مسلم ھذا اللفظ1

وسیأتي في موضعه, ومن الغريب أنه لم يعزه ھناك لمسلم!الیھود..."

الخطاب ألم عطیة: أي إذا ختنت المرأة فـ "ال تنھكي". أي ال تبالغي في استقصاء محل الختان بالقطع, 2

بل أبقي بعض ذلك الموضع. 

."أخنع األسماء عند هللا يوم القیامة رجل تسمى ملك األمالك ال مالك إال هللا"- 237- 107-ص 

: حم.1912الصحیحة "ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح.

"إخوانكم خولكم جعلھم هللا قنیة تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه و - 238

.يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فلیعنه"لیلبسه من لباسه و ال يكلفه ما

"حم ق د ت ھـ" عن أبي ذر."صحیح".

."أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق علیم اللسان"- 239

.255: حب, بزار, طب, عن عمران وحم والمختار 128صحیح الترغیب "عد" عن عمر."صحیح".

.األمانة ألى من ائتمنك وال تخن من خانك""أد - 240

"تخ د ت ك" عن أبي ھريرة "قط الضیاء" عن أنس "طب" عن أبي أمامة "د" عن رجل من "صحیح".

.424, الصحیحة 16الروض الصحابة "قط" عن أبي بن كعب.

حر و عبد صغیر "أدوا صاعا من بر أو قمح بین اثنین أو صاعا من تمر أو صاعا من شعیر على كل-97- 241

.و كبیر"

.1177الصحیحة "حم قط الضیاء" عن عبدهللا بن ثعلبة."صحیح".

."أدوا صاعا من طعام في الفطر"- 242



.1179الصحیحة "حل ھق" عن ابن عباس."صحیح".

.یا""أدخل هللا الجنة رجال كان سھال مشتريا و بائعا و قاضیا و مقتض-243

: تخ, الخرائطي. 1181الصحیحة حم ن ھـ ھب عن عثمان."حسن".

"ادع إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك, و الذي إن أضللت بأرض - 244- 108-ص 

.قفر فدعوته رد علیك, و الذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك"

. 918المشكاة "حم د ھق" عن أبي جري."صحیح".

."ادعوا هللا و أنتم موقنون باإلجابة و اعلموا أن هللا ال يستجیب دعاء من قلب غافل اله"- 245

.564الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."ادعوا الناس و بشروا و ال تنفروا و يسروا و ال تعسروا"-98- 246

.422الصحیحة "م" عن أبي موسى."صحیح".

"ادعي أبا بكر أباك و أخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن و يقول قائل: أنا أولى و -99- 247

.يأبى هللا و المؤمنون إال أبا بكر"

"حم م" عن عائشة."صحیح".

."ادفعوھا إلى خالتھا فإن الخالة أم"- 100- 248

"ك" عن علي."."صحیح

."ادفنوا القتلى في مصارعھم"- 249

: حم, حب, ھق. 138, 14الجنائز ص " عن جابر.4""صحیح"

"أدن الیتیم منك و ألطفه و امسح برأسه و أطعمه من طعامك فإن ذلك يلین قلبك و يدرك - 101- 250

. حاجتك"

: 854األحاديث الصحیحة ي في مكارم األخالق ابن عساكر عن أبي الدرداء.الخرائط"حسن".

الضیاء, البیھقي. 

."أدن يا بني فسم هللا و كل بیمینك و كل مما يلیك"- 102- 251- 109-ص 

: حم. 1184الصحیحة بن أبي سلمة.1"د ت حب" عن عمر"صحیح".

.ین من نار يغلي دماغه من حرارة نعلیه""أدنى أھل النار عذابا ينتعل بنعل- 252

.1/135صحیح مسلم "م" عن أبي سعید."صحیح".

."أديموا الحج و العمرة فإنھما ينفیان الفقر و الذنوب كما ينفي الكیر خبث الحديد"2- 253

.1085الصحیحة في األفراد طس" عن جابر.3"قط"صحیح".

.اك هللا ماال فلیر أثر نعمة هللا علیك و كرامته""إذا آت- 254

: حم, ن, 4352, المشكاة 75, غاية المرام 852الروض ك" عن والد أبي األحوص.3""صحیح".

د, ابن سعد.

"إذا آتاك هللا ماال فلیر علیك فإن هللا يحب أن يرى أثره على عبده حسنا و ال يحب البؤس و ال -255



. باؤس"الت

.1320, 1290, الصحیحة 76غاية المرام تخ طب الضیاء عن زھیر بن أبي علقمة."حسن".

"إذا آتاك هللا تعالى ماال لم تسأله و لم تشره إلیه نفسك فاقبله فإنما ھو رزق ساقه هللا - 103- 256

.إلیك"

: ك, البیھقي.1187الصحیحة "ھق" عن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل عمرو.1

في األصل "ز" إشارة إلى أنه من الزيادة على الجامع الصغیر وھو خطأ, فإن الحديث وارد في الجامع. 2

األصل ھـ, قط والتصحیح من الجامع. 3

."إذا ابتعت طعاما فال تبعه حتى تستوفیه"- 104- 257- 110-ص 

.1328اإلرواء "م" عن جابر.یح"."صح

"إذا ابتلى هللا العبد المسلم ببالء في جسده قال هللا عز و جل: أكتب له صالح عمله فإن - 105- 258

.شفاه غسله و طھره و إن قبضه غفر له و رحمه"

.560اإلرواء "حم" عن أنس."حسن".

.ردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن االسم""إذا أب- 259

.410انظر 1186الصحیحة "البزار" عن بريدة."صحیح".

."إذا أبق العبد لم تقبل له صالة"- 260

.58: ن, مختصر مسلم 3549المشكاة "م" عن جرير."صحیح".

.حال فلیصنع كما يصنع اإلمام""إذا أتى أحدكم الصالة و اإلمام على -106- 261

. 1188الصحیحة "ت" عن علي ومعاذ."صحیح".

."إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة و ال يولھا ظھره و لكن شرقوا أو غربوا"- 262

. 109مختصر مسلم " عن أبي أيوب.4"حم ق "صحیح".

.أن يعود فلیتوضأ""إذا أتى أحدكم أھله ثم أراد - 263

, صحیح 32آداب الزفاف " عن أبي سعید زاد "حب ك ھق": فإنه أنشط للعود.4"حم م "صحیح".

. 216, صحیح سنن أبي داود 164, ابن أبي شیبة, أبو نعیم في الطب, مختصر مسلم 266السنن 

"إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه عالجه و دخانه, - 264

.فلیجلسه معه فإن لم يجلسه معه فلیناوله أكله أو أكلتین"- 111-ص 

: حم,1285الصحیحة "ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا أتى أحدكم على ماشیة فإن كان فیھا صاحبھا فلیستأذن فإن أذن له فلیحتلب و لیشرب, -107- 265

فلیستأذنه فإن لم يجبه أحد فلیحتلب و لیشرب و ال و إن لم يكن فیھا فلیصوت ثالثا فإن أجابه أحد 

.يحمل"



.2521, اإلرواء 2953المشكاة "د ت ھق الضیاء" عن سمرة."حسن".

"إذا أتى الرجل القوم فقالوا له: مرحبا فمرحبا به يوم القیامة يوم يلقى ربه, و إذا أتى الرجل القوم - 266

."فقالوا له: قحطا فقحطا له يوم القیامة

. 1189الصحیحة "طب ك" عن الضحاك بن قیس."صحیح".

."إذا أتاكم السائل فضعوا في يده و لو ظلفا محرقا"- 267

. 1942, 1879المشكاة "عد" عن جابر."صحیح".

."إذا أتاكم المصدق فال يصدر عنكم إال و ھو راض"- 108- 268

.3/74مسلم "حم م ت ن ھـ" عن جرير."صحیح".

."إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"- 269

"ھـ" عن ابن عمر "البزار ابن خزيمة طب عد ھب" عن جرير "البزار" عن أبي ھريرة "عد" عن "حسن".

ي "ابن عساكر" عن أنس وعد1معاذ وأبي قتادة "ك" عن جابر "طب" عن ابن عباس وعبدهللا بن ضمرة

بن حاتم "الدوالبي في الكنى ابن عساكر" عن أبي راشد عبدالرحمن بن عبد بلفظ: "شريف 

. 1205, الصحیحة 268الروض قومه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل المطبوع حمزة وھو غلط. 1

زوجوه إن ال تفعلوا تكن فتنة في األرض و "إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه ف- 270- 112-ص 

.فساد عريض"

"ت ھـ ك" عن أبي ھريرة "عد" عن ابن عمر "ت ھق" عن أبي حاتم المزني وماله "حسن".

.1022, الصحیحة 1868اإلرواء غیره.

یر "إذا اتسع الثوب فتعطف به على منكبیك ثم صل, و إن ضاق عن ذلك فشد به حقوك ثم صل بغ- 271

.رداء"

: م, د, ھق. 644صحیح السنن "حم الطحاوي" عن جابر."صحیح".

."إذا أتیت الصالة فأتھا بوقار و سكینة فصل ما أدركت و اقض ما فاتك"- 272

. 1198الصحیحة "طس" عن سعد."صحیح".

.فاعمل عمال كیسا"1"إذا أتیت أھلك- 110- 273

: ابن خزيمة.1190الصحیحة "خط" عن جابر..صحیح

إذا أتیت على راعي إبل فناد يا راعي اإلبل ثالثا فإذا أجابك, و إال فاحلب و اشرب من غیر أن "- 274

.تفسد, و إذا أتیت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثالثا فإن أجابك و إال فكل من غیر أن تفسد"

.2953المشكاة "حم ھـ حب ك" عن أبي سعید."صحیح".

إذا أتیتم الصالة فعلیكم بالسكینة و ال تأتوھا و أنتم تسعون فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا""- 275

"حم ق" عن أبي قتادة . "صحیح"



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويظھر أن السقط من النبھاني 1/32,2تدركتھا من "خط" ومن " الجامع الكبیر" سقطت من األصل, واس1

نفسه, ولذلك كان وضع الحديث بعد الحديث اآلتي, وھو محله لوال السقط فرفعته إلى محله. 

"إذا أتیت مضجعك فتوضأ وضوئك للصالة ثم اضطجع على شقك األيمن ثم - 113- 276- 113-ص 

لیك و فوضت أمري إلیك و ألجأت ظھري إلیك رغبة و رھبة إلیك ال ملجأ و ال قل: اللھم أسلمت وجھي إ

منجا منك إال إلیك آمنت بكتابك الذي أنزلت و بنبیك الذي أرسلت فإن مت من لیلتك فأنت على الفطرة و 

.اجعلھن آخر ما تتكلم به"

.1470رياض الصالحین " عن البراء.3"حم ق "صحیح".

"إذا أثنى علیك جیرانك أنك محسن فأنت محسن و إذا أثنى علیك جیرانك أنك مسيء فأنت - 277

.مسيء"

: حم, ھـ, حب, ك, طب.4988المشكاة "ابن عساكر" عن ابن مسعود."صحیح".

.فأجمروه ثالثا"1"إذا أجمرتم المیت- 114- 278

: ابن أبي شیبة, حب, ك.64الجنائز "حم ھق الضیاء" عن جابر."صحیح".

."إذا أحب أحدكم أخاه فلیعلمه أنه يحبه"- 279

"حم خد د ت حب ك" عن المقداد بن معدي كرب "حب" عن أنس "خد" عن رجل من "صحیح".

.2515, 418الصحیحة الصحابة.

.فلیعلمه فإنه أبقى في األلفة و أثبت في المودة""إذا أحب أحدكم أخاه في هللا - 115- 280

. 1199الصحیحة "ابن أبي الدنیا في كتاب اإلخوان" عن مجاھد مرسال."حسن".

281 -.

المبارك في الزھد, ابن وھب في : ابن797, 418الصحیحة "حم الضیاء" عن أبي ذر."صحیح".

الجامع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي إذا بخرتموه بالطیب.1

."إذا أحب هللا عبدا حماه في الدنیا كما يحمي أحدكم سقیمه الماء"- 282- 114-ص 

. 5250المشكاة "ت ك ھب" عن قتادة بن النعمان."صحیح".

"إذا أحب هللا عبدا نادى جبريل: إن هللا يحب فالنا فأحبه فیحبه جبريل فینادي جبريل في أھل - 116- 283

.السماء: إن هللا يحب فالنا فأحبوه فیحبه أھل السماء ثم يوضع له القبول في األرض"

: مالك, حم.2207الضعیفة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فالنا فأحبه فینادي في السماء ثم تنزل له "إذا أحب هللا- 117- 284

ُ المحبة في األرض فذلك قوله تعالى:  مَن مُ الرَّحْ ُ عَلُ لَھ ْ یَج َ اتِ س مِلُوا الصَّالِحَ نُوا وَعَ َّ الَّذِينَ آمَ {إِن

اء ثم تنزل له البغضاء في "و إذا أبغض هللا عبدا نادى جبريل إني أبغضت فالنا فینادي في السموُدّاً}



. األرض"

.2207الضعیفة "ت" عن أبي ھريرة.صحیح.

."إذا أحب هللا قوما ابتالھم"- 285

: ت, ھـ وحم عن محمود بن لبید. 146الصحیحة "طس ھب الضیاء" عن أنس."صحیح".

.صرف""إذا أحدث أحدكم في صالته فلیأخذ بأنفه ثم لین- 286

.1007المشكاة "ھـ ك حب ھق" عن عائشة."صحیح".

"إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة يعملھا يكتب له عشرة أمثالھا إلى سبعمائة ضعف, و - 118- 287

.كل سیئة يعملھا يكتب له مثلھا حتى يلقى هللا"

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا اختلف البیعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخیار"- 119- 288- 115-ص 

. 1322اإلرواء "ت ھق" عن ابن مسعود."صحیح".

."إذا اختلف البیعان و لیس بینھما بینة فھو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"- 120- 289

.798, الصحیحة 1322رواء اإل"د ن ك ھق" عن ابن مسعود."صحیح".

."إذا اختلف البیعان و لیس بینھما بینة و المبیع قائم بعینه فالقول ما قال البائع أو يتركان البیع"- 121- 290

.1223اإلرواء "ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

.فاجعلوه سبعة أذرع"1"إذا اختلفتم في الطريق- 291

د ت ھـ" عن أبي ھريرة "حم ھـ ھق" عن ابن عباس."حم م "صحیح".

}"إذا أخذت مضجعك من اللیل فاقرأ - 292 ا الْكَافِرُونَ ثم نم على خاتمتھا فإنھا براءة من {قُلْ يَا أَيُّھَ

. الشرك"

"حم د ت ك ھب" عن نوفل بن معاوية "ن البغوي ابن قانع الضیاء" عن جبلة بن حارثة. "حسن".

. 2161اة المشك

"إذا أدخل أحدكم رجلیه في خفیه و ھما طاھرتان فلیمسح علیھما ثالثا للمسافر و يوما - 122- 293

.للمقیم"

.1201ٍالصحیحة "ش" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العصر قبل أن- 123- 294

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي في قدر عرض الطريق تجعلونھا بینكم للمرور فیھا.1

تغرب الشمس فلیتم صالته و إذا أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس - 116-ص 

.فلیتم صالته"

.66الصحیحة "خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

له أجران""أدى العبد حق هللا و حق موالیه كان -295



. 728الصحیحة "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا و اشربوا و إذا أذن بالل فال تأكلوا و ال تشربوا"- 124- 296

.219, اإلرواء 552/8صحیح السنن "حم ن ابن خزيمة حب" عن أنیسة بن خبیب.صحیح.

.أذن المؤذن فال يخرج أحد حتى يصلي""إذا - 120- 297

: الطیالسي, حم.258/260الترغیب "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا أذنت المغرب فاحدرھا مع الشمس حدرا"- 126- 298

. 1/311مجمع الزوائد "طب" عن أبي محذورة.صحیح.

.أقیمت الصالة فلیذھب إلى الخالء""إذا أراد أحدكم أن يذھب إلى الخالء و - 299

. 80صحیح السنن "حم د ن ھـ حب ك" عن عبدهللا بن أرقم."صحیح".

."إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فلیستأمرھا"- 127- 300

.1206الصحیحة "طب" عن أبي موسى."صحیح".

.أتھا و إن كانت على تنور""إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فلی- 301

.1202الصحیحة "حم طب" عن طلق بن علي."صحیح".

"إذا أراد هللا باألمیر خیرا جعل له وزير صدق إن نسي- 302

ذكره و إن ذكر أعانه و إذا أراد به غیر ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره و إن - 117-ص 

.ذكر لم يعنه"

.3707المشكاة "د ھب" عن عائشة.صحیح.

."إذا أراد هللا بأھل بیت خیرا أدخل علیھم الرفق"- 303

.1219الصحیحة "حم تخ ھب" عن عائشة "البزار" عن جابر."صحیح".

, قیل: ما يستعمله؟ قال: يفتح له عمال صالحا بین يدي موته 1"إذا أراد هللا بعبد خیرا استعمله- 304

.حتى يرضي علیه من حوله"

: تخ, حب, الطحاوي السنة البن أبي عاصم.1114الصحیحة "حم ك" عن عمرو بن الحمق."صحیح".

"إذا أراد بعبد خیرا استعمله قیل: كیف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه - 305

.علیه"

.5288, المشكاة 2/87الروض "حم ت حب ك" عن أنس."صحیح".

"إذا أراد هللا بعبد خیرا طھره قبل موته قالوا: و ما طھور العبد؟ قال: عمل صالح يلھمه إياه حتى - 306

.يقبضه علیه"

فیض القدير."طب" عن أبي أمامة."صحیح".

عمال صالحا قبل موته ثم يقبضه قال: يفتح له 2"إذا أراد هللا بعبد خیرا عسله قیل: و ما عسله؟- 307

.علیه"

.1114السنة البن أبي عاصم .3"حم طب" عن أبي عنبة"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وھو بفتح 307قلت: وفي بعض طرق الحديث "عسله" كما في حديث أبي عنبة الخوالني اآلتي 1

د, أي طیب ثناءه بین الناس.العین والسین المھملة, تخفف وتشد



, وفیض القدير.4/200األصل "غسله..وما غسله" والتصويب من المسند 2

, طبع المكتب اإلسالمي, وغیره.4/200األصل أبي عتبة والتصحیح من المسند 3

"إذا أراد هللا بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنیا و إذا أراد بعبده الشر أمسك - 308- 118-ص 

.نه بذنبه حتى يوافي به يوم القیامة"ع

"ت ك" عن أنس "طب ك ھب" عن عبدهللا بن مغفل "طب" عن عمار بن ياسر "عد" عن أبي "صحیح".

. 44, رياض الصالحین 1220الصحیحة ھريرة.

.م""إذا أراد هللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فیھم ثم بعثوا على أعمالھ- 309

.1949مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا أراد هللا خلق شيء لم يمنعه شيء"- 310

"م" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا أراد هللا قبض عبد بأرض جعل له فیھا حاجة"- 311

خد, حب. :1221الصحیحة "طب حم حل" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا أردت أن تبزق فال تبزق عن يمینك و لكن عن يسارك إن كان فارغا فإن لم يكن فارغا فتحت - 312

.قدمك"

. 1223الصحیحة "البزار" عن طارق بن عبدهللا."صحیح".

أن يأكل "إذا أرسلت كالبك المعلمة و ذكرت اسم هللا فكل مما أمسكن علیك و إن قتلن إال - 128- 313

الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه, و إن خالطھا كالب من غیرھا فال تأكل فإنك ال تدري 

أيھا قتل, و إن رمیت الصید فوجدته بعد يوم أو يومین لیس به إال أثر سھمك فكل, و إن وقع في الماء فال 

.تأكل"

.2551اإلرواء" عن عدي بن حاتم.4"ق "صحیح".

"إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل, و إذا أكل فال تأكل فإنما أمسك على نفسه, و إن وجدت - 129- 314

معه كلبا آخر فال تأكل فإنما

.سمیت على كلبك و لم تسم على كلب آخر"- 119-ص 

.2554-2551اإلرواء "ق" عن عدي بن حاتم."صحیح".

كلبك المكلب و ذكرت و سمیت فكل ما أمسك علیك كلبك المكلب و إن قتل, و إن "إذا أرسلت- 315

.أرسلت كلبك الذي لیس بمكلب و أدركت ذكاته فكل و كل ما رد علیك سھمك و إن قتل و سم هللا"

. 1241مختصر مسلم " عن أبي ثعلبة.3"حم ق "صحیح".

م هللا فإن أمسك علیك فأدركته حیا فاذبحه فإن أدركته قد قتله و "إذا أرسلت كلبك فاذكر اس- 130- 316

لم يأكل منه فكله, وإن وجدت مع كلبك كلبا غیره قد قتل فال تأكل فإنك ال تدري أيھا قتله وإن رمیت 

بسھمك فاذكر اسم هللا فإن غاب عنك يوما فلم تجد فیه إال أثر سھمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا 

.تأكل فإنك ال تدري الماء قتله أو سھمك؟"في الماء فال



.1239مختصر مسلم "م ن" عن عدي بن حاتم."صحیح".

."إذا أسأت فأحسن"- 317

. 1228الصحیحة "ك ھب" عن ابن عمرو."حسن".

."إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلیرجع"- 318

ق د" عن أبي موسى وأبي سعید معا "طب الضیاء" عن جندب البجلي. "مالك حم "صحیح".

."إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فال يمنعھا"- 319

.201غاية المرام "حم ق ن" عن ابن عمر."صحیح".

ھي تصلى "إذا استأذن على الرجل و ھو يصلي فإذنه التسبیح, و إذا استأذن على المرأة و - 131- 320

.فإذنھا التصفیق"

.497الصحیحة "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".- 120-ص 

."إذا استجمر أحدكم فلیوتر"- 321

"حم م" عن جابر."صحیح".

"إذا استطاب أحدكم فال يستطب بیمینه لیستنج بشماله"- 322

م، د, ن, الدارمي حب, وأبو عوانة.: ح6"ھـ" عن أبي ھريرة. صحیح السنن "صحیح".

."إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم لیجدوا ريحھا فھي زانیة"- 323

" عن أبي موسى.3""صحیح".

"إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت فإذا ركعت فاجعل راحتیك على - 132- 324

دد ظھرك و مكن لركوعك, فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلھا, فإذا ركبتیك و ام

سجدت فمكن سجودك فإذا جلست فاجلس على فخذك الیسرى ثم اصنع كذلك في كل ركعة و 

.سجدة"

: د.806صحیح السنن "حم حب" عن رفاعة بن رافع الزرقي."حسن".

فإنه آثم له عند هللا من الكفارة التي أمر بھا". واسلج كرر األيمان "إذا استلج أحدكم في الیمین - 325

.وأكدھا"

: حم وأبو إسحاق الحربي.1229الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا استلقى أحدكم على قفاه فال يضع إحدى رجلیه على األخرى"- 326

البزار" عن ابن عباس."حم" عن جابر "1"ت" عن البراء"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل, وكذلك ھو في الزيادة والجامع الكبیر فھو وھم من السیوطي رحمه هللا تعالى, والصواب 1

حذف قوله: عن البراء, فلم يروه عنه الترمذي وال غیره!

أبي ھريرة.-لطحاوي, حبجابر, ا-: م, ت، الطحاوي1255الصحیحة - 121-ص 

."إذا استنشقت فاستنثر و إذا استجمرت فأوتر"-133- 327



.128صحیح السنن "طب" عن سلمة بن قیس."صحیح".

."إذا استھل المولود ورث"- 134- 328

.1707, اإلرواء 153الصحیحة "د ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا - 329

.بذكره"

: ت.156, 45, 34الكلم الطیب "ابن السني" عن أبي ھريرة."حسن".

."إذا استیقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلیستنثر ثالث مرات فإن الشیطان يبیت على خیاشیمه"- 330

. 127مختصر مسلم أبي ھريرة."ق ن" عن"صحیح".

"إذا استیقظ أحدكم من نومه فرأى بلال و لم ير أنه احتلم اغتسل و إذا رأى أنه قد احتلم و لم ير 1/ 330

. بلال فال غسل علیه"

"سعد ھـ" عن عائشة."حسن".

.اء حتى يغسلھا""إذا استیقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده اإلن- 135- 331

.105مختصر مسلم "ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

"إذا استیقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده في اإلناء حتى يغسلھا ثالثا فإن أحدكم ال يدري أين - 332

.باتت يده"

.164, 21, اإلرواء 938صحیح السنن " عن أبي ھريرة.4"مالك الشافعي حم ق "صحیح".

"إذا استیقظ الرجل من اللیل و أيقظ أھله و صلیا ركعتین كتبا من الذاكرين هللا - 333- 122-ص 

.كثیرا و الذاكرات"

.1182, صحیح السنن962الروض النضیر "د ن ھـ حب ك" عن أبي ھريرة وأبي سعید معا."صحیح".

."إذا استیقظت فصل"- 136- 334

.395, الصحیحة 2004اإلرواء ن أبي سعید."حم د حب ك" ع"صحیح".

."إذا أسلم الرجل فھو أحق بأرضه و ماله"- 137- 335

. 1230الصحیحة "حم" عن صخر بن عبلة."حسن".

"إذا أسلم العبد فحسن إسالمه كتب هللا له كل حسنة كان أسلفھا و محیت عنه كل سیئة - 138- 336

ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف و السیئة بمثلھا إال أن كان أزلفھا, ثم كان بعد 

.يتجاوز هللا عنھا"

. 247الصحیحة "مالك ن ھب" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا أسلم العبد فحسن إسالمه يكفر هللا عنه كل سیئة كان زلفھا و كان بعد ذلك القصاص - 337

بعمائة ضعف و السیئة بمثلھا إال أن يتجاوز هللا عنھا"الحسنة بعشر أمثالھا إلى س

"خ ن" عن أبي سعید . "صحیح"

."إذا أشار الرجل على أخیه بالسالح فھما على جرف جھنم فإذا قتله وقعا فیه جمیعا"- 338

: حم, م, ھـ.1231الصحیحة "الطیالسي ن" عن أبي بكرة."صحیح".



.لحر فأبردوا بالصالة فإن شدة الحر من فیح جھنم""إذا اشتد ا- 339- 123-ص 

, 1038" عن أبي ھريرة "حم ق د ت" عن أبي ذر "ق" عن ابن عمر. الروض النضیر 3"حم ق "صحیح".

.430و 429صحیح السنن 

."إذا اشتد الحر فأبردوا بالظھر فإن شدة الحر من فیح جھنم"- 139- 340

.30تقدم رقم ن أبي ھريرة."ه" ع30وتقدم برقم: "صحیح".

"إذا اشترى أحدكم الجارية فلیقل: اللھم إني أسألك خیرھا و خیر ما جبلتھا علیه و أعوذ بك -140- 341

من شرھا و شر ما جبلتھا علیه و لیدع بالبركة, و إذا اشترى أحدكم بعیرا فلیأخذ بذروة سنامه و لیدع 

بالبركة ولیقل مثل ذلك".

: خ في أفعال العباد, د, ك, ھق, أبو يعلى.19آداب الزفاف "ھـ" عن ابن عمرو."حسن".

."إذا اشتريت مبیعا فال تبعه حتى تقبضه"- 141- 342

أحاديث البیوع."حم ن حب" عن حكیم بن حزام."صحیح".

فضل ما كان يعمل إذا كان طلقا "إذا اشتكى العبد المسلم قال هللا تعالى للذين يكتبون: اكتبوا له أ- 343

.1حتى أطلقه"

: حم.1231الصحیحة .2"حل" عن ابن عمرو"صحیح".

."إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذنوب كما يخلص الكیر خبث الحديد"- 344

.1257الصحیحة "خد حب طس" عن عائشة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني من مرضه، والمعنى أن هللا تعالى يأمر المالئكة أن تكتب للمريض ثواب عمله الذي كان يعمله 1

في صحته، إلى أن يشفى من مرضه، فضال منه وكرما. 

األصل ابن عمر.2

.1"إذا اشتكى عینیه و ھو محرم ضمدھما بالصبر"- 143- 345- 124-ص 

.4/22صحیح مسلم "م" عن عثمان."صحیح".

"إذا اشتكیت فضع يدك حیث تشتكي ثم قل: بسم هللا أعوذ بعزة هللا و قدرته من شر ما أجد من - 346

.وجعي ھذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا"

: الضیاء.1258الصحیحة "ت ك" عن أنس."صحیح".

.أصاب أحدكم مصیبة فلیذكر مصیبته بي فإنھا من أعظم المصائب""إذا- 347

.1106الصحیح "عد ھب" عن ابن عباس "طب" عن سابط الجمحي."صحیح".

. "إذا أصاب أحدكم ھم أو ألواء فلیقل: هللا هللا ربي ال أشرك به شیئا"- 348

، فیض القدير.10/137مجمع الزوائد طس عن عائشة."حسن".

"إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث میراثا فإنه يورث على قدر ما عتق و يقام علیه بقدر ما عتق - 144- 349

.منه"

. 1726اإلرواء "د ت ك" عن ابن عباس."صحیح".

"إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحیضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فیه"- 145- 350



عن أسماء بنت أبي بكر". "ق د""صحیح"

فتقول: اتق هللا فینا فإنما نحن بك فإن 2إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلھا تكفر اللسان"–351

استقمت استقمنا و إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكسر الباء، ووقع في األصل بالجزم، وھو دواء مر. 1

أي تذل وتخضع له.2

. اعوججت اعوججنا"- 125-ص 

.1529، رياض الصالحین 4838المشكاة ت ابن خزيمة ھب عن أبي سعید."حسن".

352 -146 -

له و شر ما بعده ثم إذا الیوم فتحه و نصره و نوره و بركته و ھداه و أعوذ بك من شر ما فیه و شر ما قب

. أمسى فلیقل مثل ذلك"

. 2412المشكاة د عن أبي مالك األشعري.حسن.

فلیقل: اللھم بك أصبحنا و بك أمسینا و بك نحیا و بك نموت و إلیك المصیر، 1"إذا أصبح أحدكم- 147- 353

. بك أصبحنا و بك نحیا و بك نموت و إلیك النشور"و إذا أمسى فلیقل: اللھم بك أمسینا و

. 263، 262، الصحیحة 2389المشكاة ت عن أبي ھريرة.حسن.

"إذا أصبحتم فقولوا: اللھم بك أصبحنا و بك أمسینا و بك نحیا و بك نموت و إلیك المصیر"- 354

.263یحة ، الصح2389المشكاة "ھـ ابن السني" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا اصطحب رجالن مسلمان فحال بینھما شجر أو حجر أو مدر فلیسلم أحدھما على اآلخر و - 355

.يتباذلوا السالم"

فیض القدير."ھب" عن أبي الدرداء."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجامع" "د"، وسقطت من النبھاني نفسه، فإن الحديث في األصل ھذه الزيادة ثابتة في "الزيادة" و"ا1

بعد الحديثین اآلتیین، مراعیا فیه الفاء بعد الحاء، وبعد التصحیح نقلته إلى ھنا.

."إذا أطال أحدكم الغیبة فال يطرق أھله لیال"- 356- 126-ص 

رياض الصالحین."حم ق" عن جابر."صحیح".

."إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إلیه نصب له يوم القیامة لواء غدر"- 357

. 441الصحیحة "ك" عن عمرو بن الحمق."صحیح".

."إذا أعطى هللا أحدكم خیرا فلیبدأ بنفسه و أھل بیته"- 358

.1196مسلم مختصر"حم م" عن جابر بن سمرة."صحیح".

."إذا أعطیت شیئا من غیر أن تسأل فكل و تصدق"- 359



. 1854، المشكاة 862اإلرواء "م د ن" عن عمر."صحیح".

"إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فلیأخذ بناصیتھا و لیدع بالبركة و لیقل: اللھم إني - 148- 360

جبلت علیه و أعوذ بك من شرھا و شر ما جبلت علیه و إن كان بعیرا فلیأخذ أسألك من خیرھا و خیر ما

. بذروة سنامه"

.19آداب الزفاف ك ھق عن ابن عمرو."حسن".

."إذا أفضى أحدكم بیده إلى فرجه فلیتوضأ"- 149- 361

: ك.1235الصحیحة *"ن" عن بسرة بنت صفوان."صحیح".

."إذا أفضى أحدكم بیده إلى فرجه و لیس بینه و بینھا حجاب و ال ستر فقد وجب علیه الوضوء"- 150- 362

.1235الصحیحة "الشافعي حب قط ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا أفطر أحدكم فلیفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد- 363

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.45وصحیح أبي داود بلفظ: "من حسن.." وانظر حقیقة الصیام 196* وارواء الغلیل 

. تمرا فلیفطر على الماء فإنه طھور"- 127-ص 

.122، الروض 1990المشكاة ابن خزيمة حب عن سلمان بن عامر الضبي.4حم .1ضعیف

.ا و غربت الشمس فقد أفطر الصائم""إذا أقبل اللیل من ھاھنا و أدبر النھار من ھاھن- 364

"ق د ت" عن عمر."صحیح".

."إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب و أصدقھم رؤيا أصدقھم حديثا"- 365

.1520مختصر مسلم "ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ي قبره أتي ثم شھد أن ال إله إال هللا و أن محمد رسول هللا فذلك قوله:"إذا أقعد المؤمن ف- 151- 366

لِ الثَّابِتِ} نُوا بِالْقَوْ ُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَ ِت . "{يُثَبّ

.2خ عن الراء"خ" عن البراء."صحیح".

.ناس"الصالة فطوفي على بعیرك من وراء ال3"إذا أقیمت- 152- 367

: خ.1259الصحیحة "ن" عن أم سلمة."صحیح".

إذا أقیمت الصالة فكبر ثم اقرأ ما تیسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل "- 368

قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 

.ذلك في صالتك كلھا"افعل

عن أبي ھريرة.3حم، ق، " عن أبي ھريرة.3"حم ق "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. -زھیر- أثبت شیخنا األلباني بعد ذلك أنه ضعیف، فنقلناه إلى ھناك1

.1344/1391، والصحیحة 171الباب 1/415انظر السنة البن أبي عاصم 2

. 1/370ألصل "أقمت" يضم التاء، والتصحیح من الزيادة وغیرھا. والموطأ ا3



"إذا أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون وأتوھا وأنتم تمشون وعلیكم السكینة - 369- 128-ص 

.فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"

. 456روا "إذا ثوب" رقم وانظ580صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح".

."إذا أقیمت الصالة فال تقوموا حتى تروني"- 370

، صحیح أبي داود 183الروض ": قد خرجت إلیكم.3"حم ق د ن" عن أبي قتادة زاد ""صحیح".

55 .

."إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة"- 371

، مختصر مسلم 1040, الروض 115، صحیح أبي داود 497واء اإلر" عن أبي ھريرة.4"م "صحیح".

263 .

."إذا أقیمت الصالة و أحدكم صائم فلیبدأ بالعشاء قبل صالة المغرب وال تعجلوا عن عشائكم"- 154- 372

: طس. 2/234فتح الباري "حب" عن أنس."صحیح".

.الء فلیبدأ بالخالء""إذا أقیمت الصالة و أراد الرجل الخ- 155- 373

: د، 80صحیح أبي داود "مالك الشافعي حب ت ن ھـ حب ك ھق" عن عبدهللا بن أرقم."صحیح".

ابن خزيمة. 

."إذا أقیمت الصالة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء"- 374

بن "حم ق ت ن ھـ" عن أنس "ق ھـ" عن ابن عمر "خ ھـ" عن عائشة "حم طب" عن سلمة"صحیح".

األكوع "طب" عن ابن عباس.

. "إذا اكتحل أحدكم فلیكتحل وترا وإذا استجمر فلیستجمر وترا"- 375

.1260األحاديث الصحیحة حم عن أبي ھريرة.حسن.

."إذا أكثبوكم فارموھم بالنبل و استبقوا نبلكم"- 156- 376- 129-ص 

.242تخريج فقه السیرة ید عن..."خ د" عن أبي أس"صحیح".

."إذا اكفر الرجل أخاه فقد باء بھا أحدھما"- 377

"م" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فلیمط ما رابه منھا ثم لیطعمھا و ال يدعھا للشیطان"- 378

. 1971اإلرواء جابر."ت" عن"صحیح".

."إذا أكل أحدكم طعاما فال يمسح يده بالمنديل حتى يلعقھا أو يلعقھا"- 379

"حم ق د ھـ" عن ابن عباس "حم م ن ھـ" عن جابر بزيادة: "فإنه ال يدري في أي طعامه "صحیح".

.390، الصحیحة 1970اإلرواء تكون البركة".

فلیذكر اسم هللا فإن نسي أن يذكر هللا في أوله فلیقل: بسم هللا على أوله "إذا أكل أحدكم طعاما- 380

.و آخره"

. 1965اإلرواء ،182الكلم الطیب "د ت ك" عن عائشة."صحیح".

"إذا أكل أحدكم طعاما فلیقل: اللھم بارك لنا فیه و أبدلنا خیرا منه و إذا شرب لبنا فلیقل: اللھم بارك - 381

.یه و زدنا منه فإنه لیس شيء يجزي من الطعام و الشراب إال اللبن"لنا ف

. 4283المشكاة "حم د ت ھـ ھب" عن ابن عباس."حسن".



."إذا أكل أحدكم طعاما فلیلعق أصابعه فإنه ال يدري في أي طعامه تكون البركة"- 382

. 19الروض عن أنس."حم م ت" عن أبي ھريرة "طب" عن زيد بن ثابت "طس""صحیح".

"إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینه و إذا شرب فلیشرب بیمینه،- 383

.فإن الشیطان يأكل بشماله و يشرب بشماله"- 130-ص 

-: مالك، الدارمي، 1236الصحیحة "حم م د" عن ابن عمر "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

ھريرة.أبي –ابن عمر. حم، ابن ماجه 

"إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینه و لیشرب بیمینه و لیأخذ بیمینه و لیعط بیمینه فإن الشیطان يأكل - 384

.بشماله و يشرب بشماله و يأخذ بشماله و يعطي بشماله"

: ابن ماجه.1236الصحیحة "الحسن بن سفیان في مسنده" عن أبي ھريرة ."صحیح".

.ان فقد وجب الغسل""إذا التقى الختان- 385

–عائشة، وابن عمرو. ھق –: حم 1261الصحیحة "ھـ" عن عائشة وعن ابن عمرو."صحیح".

أبي ھريرة. 

. "إذا التقى الختانان و غابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل"- 157- 386

.209، صحیح أبي داود 1261الصحیحة طس عن ابن عمرو.حسن.

"إذا التقى المسلمان بسیفیھما فقتل أحدھما صاحبه فالقاتل و المقتول في النار قیل: يا رسول - 387

.هللا ھذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه"

رياض الصالحین 39نقد المنتصر الكتاني "حم ق د ن" عن أبي بكرة "ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

10 .

"إذا التقى المسلمان و حمل أحدھما على أخیه السالح فھما على جرف جھنم فإذا قتل - 158- 388

*.أحدھما صاحبه دخالھا جمیعا"

. 1231الصحیحة " عن أبي بكرة.1"حم م ھـ"صحیح".
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.338* تقدم بلفظ: " إذا أشار الرجل..." برقم 

األصل "د" والتصیحیح من الزيادة والكبیر.1

."إذا ألقى هللا في قلب امرئ خطبة امرأة فال بأس أن ينظر إلیھا"- 389- 131-ص 

. 98الصحیحة "حم ھـ ك ھق" عن محمد بن مسلمة."صحیح".

.صل""إذا أمذى أحدكم و لم يمسھا فلیغسل ذكره و أنثییه ثم لیتوضأ و لی- 159- 390

: حم، د، حب. 202و 201صحیح السنن "عب طب" عن المقداد بن األسود."صحیح".

"إذا أم أحدكم الناس فلیخفف فإن فیھم الصغیر و الكبیر و الضعیف و المريض و ذا الحاجة و إذا صلى - 391

.لنفسه فلیطول ما شاء"

"حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح".



."إذا أم الرجل القوم فال يقم في مكان أرفع من مقامھم"- 160- 392

. 611صحیح أبي داود "د ھق" عن حذيفة."صحیح".

ا}"إذا أممت الناس: فاقرأ ب- 161- 393 اھَ مْسِ وَضُحَ َّ مَ رَ و{وَالش ْ ِحِ اس بّ َ لَى}{س ْ َع ْ {وَاللَّیْلِ وبِّكَ األ

ى} َ . إِذَا يَغْش

.295اإلرواء م عن جابر."صحیح".

."إذا أممت قوما فأخف بھم الصالة"- 162- 394

"م ھـ" عن عثمان بن أبي العاص."صحیح".

.وافق تأمینه تأمین المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه""إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من - 395

.344، اإلرواء 866صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.4"مالك حم ق "صحیح".

"إذا أمن القارئ فأمنوا فإن المالئكة تؤمن فمن وافق تأمینه تأمین المالئكة - 163- 396- 132-ص 

.غفر له ما تقدم من ذنبه"

: حم، خ، ابن الجارود. 1263الصحیحة ن ھـ" عن أبي ھريرة.""صحیح".

."إذا انتصف شعبان فال تصوموا حتى يكون رمضان"- 397

. 2/49، الروض 1974المشكاة " عن أبي ھريرة.4"حم "صحیح".

ل و آخرھما "إذا انتعل أحدكم فلیبدأ بالیمنى و إذا خلع فلیبدأ بالیسرى لتكون الیمنى أولھما تنع- 398

.تنزع"

. 1042الروض "حم م د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا انتھى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فلیجلس و إال فلینظر إلى أوسع مكان يراه فلیجلس - 399

.فیه"

. 1321الصحیحة "البغوي طب ھب" عن شیبة بن عثمان."حسن".

"إذا انتھى أحدكم إلى المجلس فلیسلم فإن بدا له أن يجلس فلیجلس ثم إذا قام فلیسلم - 400

.فلیست األولى أحق من اآلخرة"

. 183، الصحیحة 201الكلم الطیب "حم د ت حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.م بعثوا على أعمالھم""إذا أنزل هللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فیھم ث- 164- 401

.51: 1851الضعیفة "حم خ" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا أنفق الرجل على أھله نفقة و ھو يحتسبھا كانت له صدقة"- 402

. 729الصحیحة مسعود.1"حم ق ن" عن أبي"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طأ. األصل "ابن"، وھو خ1

."إذا أنفقت المرأة من بیت زوجھا عن غیر أمره فلھا نصف أجره"- 403- 133-ص 

. 731الصحیحة "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح".



"إذا أنفقت المرأة من بیت زوجھا غیر مفسدة كان لھا أجرھا بما أنفقت و لزوجھا أجره بما كسب و - 404

.ينقص بعضھم من أجر بعض شیئا"للخازن مثل ذلك ال 

. 730الصحیحة " عن عائشة.4"ق "صحیح".

"إذا انقطع شسع أحدكم فال يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه و ال يمشي في خف - 165- 405

.واحد و ال يأكل بشماله و ال يحتب بالثوب الواحد و ال يلتحف الصماء"

"م د" عن جابر."صحیح".

."إذا انقطع شسع نعل أحدكم فال يمش في األخرى حتى يصلحھا"- 406

. 1659رياض الصالحین "خد م ن" عن أبي ھريرة "طب" عن شداد بن أوس."صحیح".

لیضطجع على "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلینفضه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ما خلفه علیه ثم - 407

شقه األيمن ثم لیقل: باسمك ربي وضعت جنبي و بك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمھا و إن أرسلتھا 

.فاحفظھا بما تحفظ به عبادك الصالحین"

. 34الكلم الطیب "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ئكة حتى تصبح""إذا باتت المرأة ھاجرة فراش زوجھا لعنتھا المال- 408

. 287رياض الصالحین "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

.فال يحفلھا"1"إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة- 166- 409- 134-ص 

أحاديث البیوع: حم. "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

فال يتمسح بیمینه و إذا شرب فال يتنفس "إذا بال أحدكم فال يمس ذكره بیمینه و إذا دخل الخالء- 410

.في اإلناء"

.23صحیح أبي داود " عن أبي قتادة.4"حم ق "صحیح".

."إذا بايعت فقل ال خالبة"- 167- 411

- أحاديث البیوع: حم، ابن الجارود. قط" عن أنس.4، "2"مالك حم ق د ن" عن ابن عمر"صحیح".

أنس.

"إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصالة حتى تبرز و إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة - 168- 412

.حتى تغیب"

"م" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا بعثتم إلى رجال فابعثوه حسن الوجه حسن االسم"- 413

. 259انظر رقم 1186الصحیحة "البزار طس" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا بلغ الرجل من أمتي ستین سنة فقد أعذر هللا إلیه في العمر"- 169- 414

. 1088الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا بلغ هللا العبد ستین سنة فقد أعذر إلیه و أبلغ إلیه في العمر"- 170- 415

. 1088الصحیحة "عبد بن حمید" عن سھل بن سعد."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالكسر والفتح: الناقة القريبة العھد بالنتاج، "فال يحفلھا": من التحفیل، وھو تصرية الشاة وجمع لبنھا 1



في الضرع أياما لیحسبھا المشتري أنھا غزيرة اللبن. 

.األصل "ابن عمرو" والتصحیح من الزيادة وغیرھا2

.لم يحمل الخبث"1"إذا بلغ الماء قلتین- 416- 135-ص 

. 32، اإلرواء 477، المشكاة 57صحیح أبي داود حب قط ك ھق" عن ابن عمر.3"حم "صحیح".

."إذا بلغ الماء قلتین لم ينجسه شيء"- 171- 417

. 57صحیح أبي داود "ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

"إذا بلغ أوالدكم سبع سنین ففرقوا بین فرشھم و إذا بلغوا عشر سنین فاضربوھم على - 172- 418

.2الصالة"

.508صحیح أبي داود "قط ك" عن سبرة بن معبد."صحیح".

."إذا بلغ بنوا أبي العاص ثالثین رجال اتخذوا عباد هللا خوال و مال هللا دوال و كتاب هللا دغال"- 173- 419

.744الصحیحة "حم ع ك" عن أبي سعید "ك" عن أبي ذر.صحیح"."

."3"إذا بلغت حي على الفالح فقل: الصالة خیر من النوم- 174- 420

: حم، د، حب. 519-515صحیح أبي داود "أبو الشیخ في كتاب األذان" عن أبي محذورة."صحیح".

."إذا بويع خلیفتان فاقتلوا اآلخر منھما"- 421

. 1200مختصر مسلم "حم م" عن أبي سعید."صحیح".

إذا تبايع الرجالن فكل واحد منھا بالخیار ما لم يتفرقا و كانا جمیعا أو يخیر أحدھما اآلخر فإن "- 175- 422

نھما البیع خیر أحدھما اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البیع و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد م

.فقد وجب البیع"
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القلة: القربة التي ال يكاد الرجل يقلھا يرفعھا. 1

لفظ التفريق ھنا شاذ من حديث سبرة، ومحفوظ من حديث ابن عمرو، وأبي ھريرة، وانظر الحديث 2

5867.

ذلك في بعض طرق ھذا الحديث، وغیره.يعني في األذان األول لصالة الفجر. كما صرح ب3

.1310/1اإلرواء "ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح".- 136-ص 

"إذا تبايعتم بالعینة و أخذتم أذناب البقر و رضیتم بالزرع و تركتم الجھاد سلط هللا علیكم ذال ال ينزعه - 423

.حتى ترجعوا إلى دينكم"

: حم، ابن شاھین، طب، عد، حل. 11الصحیحةر."د" عن ابن عم"صحیح".

."إذا تبعتم الجنازة فال تجلسوا حتى توضع"424

م عن أبي سعید. "م" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ھا ضحك منه الشیطان"- 425

خ عن أبي ھريرة. أبي ھريرة."خ" عن"صحیح".



."إذا تثاءب أحدكم فلیضع يده على فیه فإن الشیطان يدخل مع التثاؤب"- 426

. 889رياض الصالحین "حم ق د" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا تثاءب أحدكم في الصالة فلیكظم ما ستطاع فإن الشیطان يدخل"- 176- 427

. 2420، الضعیفة 345مختصر مسلم أبي سعید."م د" عن"صحیح".

."إذا تزوج أحدكم فلیقل له: بارك هللا لك و بارك علیك"- 428

.90آداب الزفاف "الحارث طب" عن عقیل بن أبي طالب."صحیح".

.ا ثالثا""إذا تزوج البكر على الثیب أقام عندھا سبعا و إذا تزوج الثیب على البكر أقام عندھ- 429

: أبو عوانة، خط. 1271الصحیحة 840مختصر مسلم "ھق" عن أنس."صحیح".

"إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلیتق- 177- 430

. هللا في النصف الباقي"- 137-ص 

.625الصحیحة ھب عن أنس.حسن.

.بي فال تكنوا بي"1"إذا سمیتم- 431

. 470تخريج المشكاة "ت" عن جابر.ح"."صحی

"إذا تشھد أحدكم فلیتعوذ من أربع: من عذاب جھنم و عذاب القبر و فتنة المحیا و الممات و - 178- 432

.من شر المسیح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له"

ورواه الجماعة إال البخاري والترمذي 350واإلرواء 163صفة الصالة "ن" عن أبي ھريرة ."صحیح".

.27وغیرھم: ابن الجارود 

."إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفھما حتى يغفر لھما"- 433

. 525الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

طوھا إلى "إذا تطھر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصالة كتب له كاتبه بكل خطوة يخ- 179- 434

المسجد عشر حسنات و القاعد يرعى الصالة كالقانت و يكتب من المصلین من حین يخرج من بیته 

.حتى يرجع إلیه"

: ابن خزيمة.297صحیح الترغیب "حم حب ك ھق" عن عقبة بن عامر."صحیح".

.تدري كیف تقضي""إذا تقاضى إلیك رجالن فال تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر فسوف- 180- 435

. 2647اإلرواء "ت" عن علي."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل، وھو في الترمذي، لكن إيراده ھنا يقتضي أن تكون تاء المضارعة قد سقطت من " 1

تسمیتم"، وبإثباتھا وقع في " الجامع".

"إذا تكلم هللا بالوحى سمع أھل السماء الدنیا صلصلة كجر السلسلة على - 181- 436- 138-ص 

الصفا فیصعقون فال يزالون كذلك حتى يأتیھم جبريل حتى إذا جاءھم جبريل فزع عن قلوبھم فیقولون: يا 

.جبريل ماذا قال ربك؟ فیقول: الحق. فیقولون: الحق الحق"



. 1293الصحیحة "د" عن ابن مسعود."صحیح". :ابن خزيمة، ھق في األسماءٍ

."إذا تمنى أحدكم فلیكثر فإنما يسأل ربه"- 437

. 1266الصحیحة "طس" عن عائشة."صحیح".

"إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل وجھه و ال عن يمینه و لیبصقن عن يساره أو تحت قدمه - 182- 438

.الیسرى"

: حم، م. 1274الصحیحة ھـ" عن أبي ھريرة وأبي سعید.1"خ"صحیح".

."إذا تنخم أحدكم و ھو في المسجد فلیغیب نخامته ال تصیب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه"- 439

. 1265الصحیحة "حم ع ابن خزيمة ھب الضیاء" عن سعد."حسن".

ة لم يرفع قدمه الیمنى إال كتب هللا عز و "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصال- 183- 440

جل له حسنة و لم يضع قدمه الیسرى إال حط هللا عنه سیئة فلیقرب أحدكم أو لیبعد فإن أتي المسجد 

فصلى في جماعة غفر له فإن أتي المسجد و قد صلوا بعضا و بقي بعض صلى ما أدرك و أتم ما بقي 

.ن كذلك"فإن أتي المسجد و قد صلوا فأتم الصالة كا

.572صحیح السنن "د ھق" عن رجل من األنصار."صحیح".

"إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد- 441

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "فر"، والتصويب من "الزيادة" و"الكبیر". 1

تمحو عنه سیئة و تكتب له الیمنى حسنة ال ينزعه إال الصالة لم تزل رجله الیسرى - 139-ص 

.حتى يدخل المسجد و لو يعلم الناس ما في العتمة و الصبح ألتوھما و لو حبوا"

.1296الصحیحة "طب ك ھب" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فال يشبكن بین يديه فإنه في صالة"- 442

. 379، اإلرواء 571، صحیح السنن 994المشكاة "حم د ت" عن كعب بن عجرة."صحیح".

."إذا توضأ أحدكم فلیجعل في أنفه ماء ثم يستنثر و إذا استجمر فلیوتر"- 184- 443

. 128صحیح أبي داود "مالك حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.في أنفه ماء ثم لینتثر و إذا استنثر فلیستنثر وترا""إذا توضأ أحدكم فلیجعل - 185- 444

. 1295الصحیحة "أبو نعیم في المستخرج" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا توضأ أحدكم في بیته ثم أتى المسجد كان في صالة حتى يرجع فال يقل ھكذا: و شبك بین - 445

.أصابعه"

. 1294الصحیحة 292، صحیح الترغیب 994ة المشكا"ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا توضأ أحدكم للصالة فال يشبك بین أصابعه"- 186- 446

وزاد أحمد و"د" و"ھـ" الصحیحة 293صحیح الترغیب "طس" عن أبي ھريرة."صحیح".

1294 .



علیھما ثم ال "إذا توضأ أحدكم و لبس خفیه فلیصل فیھما و لیمسح- 187- 447- 140-ص 

.يخلعھما إن شاء إال من جنابة"

التعلیق على سبل السالم. "قط ك" عن أنس."صحیح".

"إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه و بصره و يديه و رجلیه فإن قعد قعد - 188- 448

.مغفورا له"

. 182ب صحیح الترغی"حم طب" عن أبي أمامة."حسن".

"إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فیه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه - 189- 449

فإذا غسل وجھه خرجت الخطايا من وجھه حتى تخرج من تحت أشفار عینیه فإذا غسل يديه خرجت 

رأسه حتى تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أضفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من 

من أذنیه فإذا غسل رجلیه خرجت الخطايا من رجلیه حتى تخرج من تحت أضفار رجلیه ثم كان مشیه 

.إلى المسجد و صالته له نافلة"

.180صحیح الترغیب "مالك حم ن ھـ ك" عن عبدهللا الصنابحي."صحیح".

من وجھه كل خطیئة نظر إلیھا بعینیه "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجھه خرج - 190- 450

مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطیئة كان بطشتھا يداه مع الماء أو 

مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجلیه خرجت كل خطیئة مشتھا رجاله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى 

.يخرج نقیا من الذنوب"

. 131، رياض الصالحین 182صحیح الترغیب ك الشافعي م ت" عن أبي ھريرة."مال"صحیح".

."إذا توضأت فانتثر و إذا استجمرت فأوتر"- 191- 451

الصحیحة "حم ت ن ھـ حب" عن سلمة بن قیس األشجعي."صحیح".- 141-ص 

1305 .

."إذا توضأت فخلل أصابع يديك و رجلیك"- 192- 452

. 1306الصحیحة "ت ك" عن ابن عباس.یح"."صح

."إذا توضأت فخلل األصابع"- 193- 453

: د، ن، ابن ماجه، الطیالسي، 130صحیح أبي داود "ت ك" عن لقیط بن صبرة."صحیح".

حم، حب، الدارمي. 

."إذا توضأتم فابدءوا بمیامنكم"- 454

. 401المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة.یح"."صح

."إذا توفي أحدكم فوجد شیئا فلیكفن في ثوب حبرة"- 455

. 63الجنائز "د الضیاء" عن جابر."صحیح".

كتم فصلوا و ما "إذا ثوب للصالة فال تأتوھا و أنتم تسعون و أتوھا و علیكم السكینة فما أدر- 194- 456

.فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصالة فھو في صالة"

".369تقدم ب: إذا اقیمت انظر صحیح الجامع ""م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا جاء أحدكم الجمعة فال يقیمن أحدا من مقعده ثم يقعد فیه"- 195- 457

. 2502الصحیحة الق" عن جابر."الخرائطي في مكارم األخ"صحیح".



."إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل"- 458

عن أبي ھريرة. 404، مختصر مسلم 1158رياض الصالحین "مالك ق ن" عن ابن عمر."صحیح".

"إذا جاء أحدكم إلى الصالة فلیمش على ھینة- 196- 459

.فلیصل ما أدرك و لیقض ما سبقه"- 142-ص 

: أبو عوانة.741صحیح أبي داود د ھق الضیاء" عن أنس."حم"صحیح".

"إذا جاء أحدكم المسجد فلیصل سجدتین من قبل أن يجلس ثم لیقعد بعد إن شاء أو لیذھب - 197- 460

.لحاجته"

: ق"دون ثم لیقعد..". 486صحیح أبي داود "د" عن أبي قتادة."صحیح".

فلینظر فإن رأى في نعلیه قذرا أو أذى فلیمسحه و لیصل "إذا جاء أحدكم إلى المسجد - 198- 461

.فیھما"

. 284اإلرواء "د" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا جاء أحدكم إلى مجلس فأوسع له فلیجلس فإنھا كرامة أكرمه هللا بھا و أخوه المسلم فإن - 199- 462

.ه"لم يوسع له فلینظر أوسع موضع فلیجلس فی

. 1321الصحیحة "خط" عن ابن عمر."حسن".

."إذا جاء أحدكم فأوسع له أخوه فإنما ھي كرامة أكرمه هللا بھا"- 463

. 1321الصحیحة "تخ ھب" عن مصعب بن شیبة."حسن".

.فیھما""إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و اإلمام يخطب فلیصل ركعتین و لیتجوز - 464

. 1023، صحیح أبي داود 87الضعیفة "حم ق د ن ھـ" عن جابر."صحیح".

.إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فامأل كفه ترابا""- 200- 465

. 1503الصحیحة "د ھق" عن ابن عباس."صحیح".

"إذا جاء الرجل يعود مريضا فلیقل: اللھم اشف - 201- 466

.بدك فالنا ينكأ لك عدوا أو يمش لك إلى الصالة"ع- 143-ص 

.1504الصحیحة "حم د ابن السني طب ك" عن ابن عمرو."حسن".

."إذا جئت فصل مع الناس و إن كنت قد صلیت"- 202- 467

. 590صحیح أبي داود "مالك الشافعي ن حب" عن محجن."صحیح".

ا فاسجدوا و ال تعدوھا شیئا و من أدرك الركعة فقد أدرك "إذا جئتم الصالة و نحن سجود- 203- 468

.الصالة"

"د ك ھق" عن أبي ھريرة. "صحیح".

: المروزي في المسائل.1188، الصحیحة 496، اإلرواء 832صحیح أبي داود: 

.ذي ولي حره و دخانه"إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فلیقعده معه أو لیناوله منه فإنه ھو ال"- 204- 469

. 1042الصحیحة "حم ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".



."إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشیاطین"- 205- 470

: حم، مختصر1507، الصحیحة 1228رياض الصالحین "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

. الدارمي. 572مسلم 

."إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة و غلقت أبواب جھنم و سلسلت الشیاطین"- 206- 471

: حم، ق. 1507الصحیحة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.إذا جاء رمضان فصم ثالثین إال أن ترى الھالل قبل ذلك""- 207- 472

: حم، الطحاوي.1508الصحیحة ."طب" عن عدي بن حاتم"صحیح".

"إذا جاءك من ھذا المال شيء و أنت غیر مستشرف و ال سائل فخذه و ما - 208- 473- 144-ص 

.ال فال تتبعه نفسك"

"خ" عن عمر."صحیح".

.1لیتوضأ""إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل فلیغسل ما أصاب المرأة منه ثم- 209- 474

"حم ق" عن أبي بن كعب."صحیح".

."إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"- 210- 475

"حم ت" عن عائشة "طب" عن أبي أمامة ورافع بن خديج "الشیرازي في األلقاب" عن "صحیح".

. 127، 80اإلرواء معاذ.

."إذا جعلت بین يديك مثل مؤخرة الرحل فال يضرك من مر بین يديك"- 211- 476

: م. 686، صحیح أبي داود 63صفة الصالة "د" عن طلحة بن عبیدهللا."صحیح".

.إذا جلس أحدكم على حاجته فال يستقبل القبلة و ال يستدبرھا""- 212- 477

. 1301الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا جلس إلیك الخصمان فسمعت من أحدھما فال تقض ألحدھما حتى تسمع من اآلخر كما - 213- 478

.سمعت من األول فإنك إذا فعلت ذلك تبین لك القضاء"

. 1300، الصحیحة 2647-2600اإلرواء حم ك ھق عن علي."حسن".

ع ثم جھدھا فقد وجب"إذا جلس بین شعبھا األرب- 214- 479

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا كان في أول األمر، ثم نسخ األمر بالغسل، في أحاديث كثیرة منھا الحديث اآلتي بعد، والحديث 1

وما بعده.479

.1علیه الغسل و إن لم ينزل"- 145-ص 

.209، صحیح أبي داود 127، 80رواء اإل"حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا جلس بین شعبھا األربع و مس الختان الختان فقد وجب الغسل"- 215- 480

. 127، 80، اإلرواء 152مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح".

."إذا جمرتم المیت فأوتروا"- 481



الجنائز. "حب ك" عن جابر."صحیح".

482 -216 -

. أحدا فلیطلب ثوابه من عنده فإن هللا أغنى الشركاء عن الشرك"

حم ت ھـ عن أبي سعید بن أبي فضالة.حسن.

: حب.5318المشكاة وزاد ابن حبان والبیھقي، و30صحیح الترغیب 

"إذا جمع هللا األولین و اآلخرين يوم القیامة يرفع لكل غادر لواء فقیل: ھذه غدرة فالن ابن - 217- 483

.فالن"

م عن ابن عمر. "م" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا حاك في نفسك شيء فدعه"- 484

.550الصحیحة أمامة."حم حب ك" عن أبي "صحیح".

"إذا حج الصبي فھي له حجة حتى يعقل فإذا عقل علیه حجة أخرى و إذا حج األعرابي فھي - 218- 485

له حجة فإذا ھاجر فعلیه حجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: قوله: "وإن لم ينزل" لیس عند البخاري!.1

.أخرى"- 146-ص 

: ابن خزيمة، الضیاء.986اإلرواء عن ابن عباس."ك""صحیح".

. "إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فھي أمانة"- 486

: الطحاوي. 1090الصحیحة حم د ت الضیاء عن جابر "ع" عن أنس.حسن.

. "-يعني الجمع بین الصالتین-"إذا حضر أحدكم األمر يخشى فواته فلیصل ھذه الصالة - 219- 487

: طب. 1370الصحیحة ن عن ابن عمر.حسن.

"إذا حضر أحدكم الصالة في مسجده فلیجعل لبیته نصیبا من صالته فإن هللا جاعل في بیته - 220- 488

.من صالته خیرا"

وزاد ابن خزيمة، عن أبي سعید. 436صحیح الترغیب "حم م" عن جابر."صحیح".

."إذا حضر العلماء ربھم يوم القیامة كان معاذ بن جبل بین أيديھم بقذفة حجر"- 221- 489

: ابن سعد، حل. 1090الصحیحة "ابن عساكر" عن عمر."صحیح".

"إذا حضر المؤمن أتته مالئكة الرحمة بحريرة بیضاء فیقولون: اخرجي راضیة مرضیا عنك إلى - 222- 490

ر غضبان فیخرج كأطیب ريح المسك حتى إنه لیناوله بعضھم بعضا حتى يأتوا به باب روح و ريحان و رب غی

السماء فیقولون: ما أطیب ھذا الريح التي جاءتكم من األرض! فیأتون به أرواح المؤمنین فلھم أشد فرحا 

كان في به من أحدكم بغائبه يقدم علیه فیسألونه: ماذا فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟ فیقولون: دعوه فإنه

غم الدنیا فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذھب به إلى أمه الھاوية،



وإن الكافر إذا حضر أتته مالئكة العذاب بمسح فیقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا - 147-ص 

علیك إلى عذاب هللا فیخرج كأنتن ريح جیفة حتى يأتوا بھا باب األرض فیقولون: ما أنتن ھذه الريح؟ حتى 

.أرواح الكفار"يأتوا بھا 

: حب.1309الصحیحة "ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون"- 223- 491

. 925، رياض الصالحین 452: مختصر مسلم 12الجنائز حب ك" عن أم سلمة.4"حم "صحیح".

تم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح و قولوا خیرا فإن المالئكة تؤمن على "إذا حضر- 224- 492

. ما يقول أھل البیت"

. 1092الصحیحة حم ھـ ك عن شداد بن أوس.حسن.

."إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فله أجران و إذا حكم فاجتھد فأخطأ فله أجر واحد"- 493

مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4ق د ن ھـ" عن عمرو بن العاص "حم ق "حم"صحیح".

. 1865، رياض الصالحین 1056

. "إذا حكمتم فاعدلوا و إذا قتلتم فأحسنوا فإن هللا محسن يحب المحسنین"- 494

. 470الصحیحة طس عن أنس.حسن.

. قل ما شاء هللا و شئت و لكن لیقل ما شاء هللا ثم شئت""إذا حلف أحدكم فال ي- 225- 495

. 1093الصحیحة ھـ عن ابن عباس.حسن.

."إذا حلم أحدكم فال يحدث الناس بتلعب الشیطان في المنام"- 496

. 1522مختصر مسلم "م ھـ" عن جابر."صحیح".

. دكم فلیسن علیه الماء البارد ثالث لیال من السحر""إذا حم أح- 497- 148-ص 

.1310الصحیحة "ن ع ك الضیاء" عن أنس."صحیح".

. "إذا ختنت فال تنھكي فإن ذلك أحظى للمرأة و أحب إلى البعل"- 226- 498

.722الصحیحة ھق عن أم عطیة."حسن".

إذا خ"- 227- 499

حسبك قد ھديت و كفیت و وقیت فیتنحى له الشیطان فیقول له شیطان آخر: كیف لك برجل قد ھدي و 

.كفي و وقي؟"

. 61، الكلم الطیب 2/264تخريج الترغیب "د ن حب" عن أنس."صحیح".

.1"إذا خرج ثالثة في سفر فلیؤمروا أحدھم"- 500

. 967: أبو عوانة، رياض الصالحین 1322الصحیحة ، الضیاء" عن أبي ھريرة وأبي سعید.2"د"صحیح".

."إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فال تقربن طیبا"- 228- 501

. 1094الصحیحة "حم" عن زينب الثقفیة."صحیح".

إذا خرجت اللعنة من في صاحبھا نظرت فإن وجدت مسلكا في الذي وجھت إلیه و إال عادت "- 229- 502

.إلى الذي خرجت منه"

وزاد أحمد والبیھقي. 1269الصحیحة ھب عن عبدهللا."حسن".



."إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطیب كما تغتسل من الجنابة"- 503

. 1031الصحیحة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقله إلى ھنا. 505كان ھذا الحديث بعد الرقم 1

األصل "ھـ" وكذلك وقع في بعض نسخ "الجامع" المطبوعة، والصواب ما أثبتنا. 2

فذكر من ريح -ن يصعدان بھا "إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاھا ملكا- 230- 504- 149-ص 

و يقول أھل السماء: روح طیبة جاءت من قبل األرض صلى هللا علیك و على جسد كنت تعمرينه -طیبھا

و -فذكر من نتنھا-فینطلق به إلى ربه ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر األجل، و إن الكافر إذا خرجت روحه 

.فیقال: انطلقوا به إلى آخر األجل"يقول أھل السماء: روح خبیثة جاءت من قبل األرض

. 8/162وم 458مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا خرجت من منزلك فصل ركعتین تمنعانك مخرج السوء, وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتین - 505

. تمنعانك مدخل السوء"

. 1323حة الصحیالبزار ھب عن أبي ھريرة.حسن.

. "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منھا إلى ما يدعوه إلى نكاحھا فلیفعل"- 231- 506

. 99. الصحیحة 1791اإلرواء د ك ھق عن جابر.حسن.

ال "إذا خطب أحدكم المرأة فال جناح علیه أن ينظر إلیھا إذا كان إنما ينظر إلیھا لخطبته وإن كانت - 507

.تعلم"

.97الصحیحة "حم طب" عن أبي حمید الساعدي."صحیح".

.فأشمي و ال تنھكي فإنه أحسن للوجه و أرضى للزوج"1"إذا خفضت- 232- 508

.722الصحیحة "خط" عن علي ."حسن"

"إذا خفضت فأشمي و ال تنھكي فإنه أسرى-2332- 509

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ختنت. وفي "النھاية" الخفض للنساء كالختان للرجال.. "فأشمي" أي اقطعي بعض النواة، "وال 1

تنھكي" أي ال تستأصلیھا. 

ھذا الحديث غیر موجود في "الجامع الكبیر". وكذا على ھامش األصل. 2

. للوجه و أحظى عند الزوج"- 150-ص 

. 722الصحیحة "طس" عن أنس."حسن".

"إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة و النار فیتقاصون مظالم كانت بینھم - 234- 510

في الدنیا حتى إذا نقوا و ھذبوا أذن لھم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بیده ألحدھم بمسكنه في 

.نیا"الجنة أدل منه بمسكنه كان في الد



وزاد طرقا على شرط الشیخین.857السنة "حم خ" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا دبغ اإلھاب فقد طھر"- 235- 511

. 413الروض النضیر "م د" عن ابن عباس."صحیح".

.إذا دبغ جلد المیتة فحسبه فلینتفع به""- 236- 512

.1"عب" عن عطاء مرسال"صحیح".

."إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتین"- 513

، رياض 467، اإلرواء 1008الروض " عن أبي قتادة "ھـ" عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح".

. 1151الصالحین 

یقل: اللھم افتح لي أبواب رحمتك و إذا خرج "إذا دخل أحدكم المسجد فلیسلم على النبي و ل- 514

.فلیسلم على النبي و لیقل: اللھم اعصمني من الشیطان"

: ابن خزيمة. 3/148صحیح أبي داود "ن ھـ حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

رج "إذا دخل أحدكم المسجد فلیسلم على النبي و لیقل: اللھم افتح لي أبواب رحمتك و إذا خ- 515

.فلیسلم على النبي و لیقل: اللھم إني أسألك من فضلك"

: الدارمي، أبو 484صحیح أبي داود "د" عن أبي حمید أو أبي أسید "ھـ" عن أبي حمید."صحیح".

عوانة، ھق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذتم إھابھا فدبغتموه فانتفعتم به"؟.يشھد له حديث ابن عباس قبله. وفي رواية لمسلم عنه: "ھال1

.- زھیر-واإلھاب: الجلد مع الصوف والشعر ].25[انظر غاية المرام رقم 

"إذا دخل أحدكم المسجد فلیصل على النبي صلى هللا علیه وسلم و لیقل: - 237- 516- 151-ص 

.إني أسألك من فضلك"اللھم افتح لي أبواب رحمتك و إذا خرج فلیسلم على النبي و لیقل: اللھم

أسید "حم ن حب ھق" عن أبي حمید وأبي أسید 1"حم م" عن أبي حمید أو أبي"صحیح".

. 247، مختصر مسلم 484صحیح أبي داود .2معا

"إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له فلیجلس فإنما ھي كرامة من هللا أكرمه بھا أخوه المسلم - 517

. ظر أوسعھا مكانا فلیجلس فیه"فإن لم يوسع له فلین

وزاد له شاھدا عن ابن عمر. 1321الصحیحة .3الحارث عن أبي شیبة الخدري"حسن".

"إذا دخل أحدكم على أخیه المسلم فأطعمه من طعامه فلیأكل و ال يسأل عنه و إن سقاه من - 518

.شرابه فلیشرب و ال يسأل عنه"

. 627الصحیحة ھريرة."طس ك ھب" عن أبي "صحیح".

"إذا دخل الرجل بیته فذكر اسم هللا تعالى حین يدخل و حین يطعم قال الشیطان: ال مبیت - 238- 519

لكم و ال عشاء ھاھنا و إن دخل فلم يذكر اسم هللا عند دخوله قال الشیطان: أدركتم المبیت و إن لم 

.عشاء"يذكر اسم هللا عند مطعمه قال: أدركتم المبیت و ال

. 1297مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن جابر."صحیح".

."إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحي فال يمس من شعره و ال من بشره شیئا"- 520

. 1163اإلرواء "م ن ھـ" عن أم سلمة."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یح من "الزيادة" و"مسلم".األصل "وأبي". والتصح1

ھذه رواية شاذة والصواب "أو" كما في رواية الجماعة وبیانه في المصدر المذكور أعاله. 2

ھكذا باألصل ولعله أبو سعید ألننا لم نجد في أسماء الرجال من بھذا االسم. كذا على ھامش األصل. 3

ع إلى الكتب الخاصة بالصحابة لوجده، وأقول: بل ھو صحابي معروف اشتھر بكنیته، ولو أن الشیخ رج

للحافظ ابن حجر.4/104-قسم الكنى–فراجع مثال "اإلصابة" 

"إذا دخل أھل الجنة الجنة و أھل النار النار نادى مناد: يا أھل الجنة إن لكم - 239- 521- 152-ص 

و يبیض وجوھنا و يدخلنا الجنة عند هللا موعدا يريد أن ينجزكموه فیقولون: و ما ھو؟ ألم يثقل هللا موازيننا 

و ينجنا من النار؟ فیكشف الحجاب فینظرون إلیه فوهللا ما أعطاھم هللا شیئا أحب إلیھم من النظر إلیه و ال 

.أقر ألعینھم"

.161شرح العقیدة الطحاوية "حم ھـ ابن خزيمة حب" عن صھیب."صحیح".

النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فیوقف بین الجنة و "إذا دخل أھل الجنة الجنة و أھل النار - 240- 522

النار فیقال: يا أھل الجنة ھل تعرفون ھذا؟ فیشرئبون فینظرون و يقولون: نعم ھذا الموت و كلھم قد رآه, 

ثم ينادى: يا أھل النار ھل تعرفون ھذا؟ فیشرئبون فینظرون فیقولون: نعم ھذا الموت و كلھم قد رآه 

.يقال: يا أھل الجنة خلود و ال موت و يا أھل النار خلود و ال موت"فیؤمر به فیذبح و 

"حم ق ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا دخل أھل الجنة الجنة يقول هللا تعالى: تريدون شیئا أزيدكم؟ فیقولون: ألم تبیض وجوھنا؟ - 241- 523

.شف الحجاب فما أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم"ألم تدخلنا الجنة و تنجنا من النار؟ فیك

. 1905رياض الصالحین "م ت" عن صھیب."صحیح".

"إذا دخل أھل الجنة الجنة يقول هللا عز و جل: ھل تشتھون شیئا فأزيدكم؟ فیقولون: ربنا و ما فوق - 524

.ما أعطیتنا؟ فیقول: رضواني أكبر"

صفة الجنة. –: حب، أبو نعیم 1336الصحیحة "ك" عن جابر."صحیح".

"إذا دخلت لیال فال تدخل على أھلك حتى - 242- 525

.، و تمتشط الشعثة"1تستحد المغیبة- 153-ص 

"خ" عن جابر."صحیح".

."إذا دخلتم بیتا فسلموا على أھله فإذا خرجتم فأودعوا أھله بسالم"- 526

. 4651المشكاة ھب عن قتادة مرسال.حسن.

."إذا دخلت مسجدا فصل مع الناس و إن كنت قد صلیت"- 527

.590الصحیحة أبي داود .2"ص" عن محجن الديلي"صحیح".

."إذا دخل شھر رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب جھنم و سلسلت الشیاطین"- 528

: ن. 1307الصحیحة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".



."إذا دعا أحدكم أخاه فلیجب عرسا كان أو نحوه"- 243- 529

: م. 72، آداب الزفاف 825مختصر مسلم "حم د" عن ابن عمر."صحیح".

و لیعظم الرغبة فإن هللا ال "إذا دعا أحدكم فال يقل: اللھم اغفر لي إن شئت و لیعزم المسألة- 244- 530

.يعظم علیه شيء أعطاه"

"خد" عن أبي سعید "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا دعا أحدكم فلیعزم المسألة و ال يقل: اللھم إن شئت فأعطني فإن هللا ال مستكره له"- 531

. 1753لحین رياض الصا"حم ق ن" عن أنس."صحیح".

"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان- 532

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي التي غاب عنھا زوجھا. 1

األصل "الدؤلي" والتصحیح من "الجامع" وغیره. 2

.علیھا لعنتھا المالئكة حتى تصبح"- 154-ص 

ي ھريرة."حم ق د" عن أب"صحیح".

.1"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب و إن كانت على ظھر قتب"- 533

. 1203الصحیحة زيد بن أرقم."البزار""صحیح".

"إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته و إن كانت على التنور"- 534

"ن ت" عن طلق بن علي . "صحیح"

.ائب لغائب قال له الملك: و لك مثل ذلك""إذا دعا الغ- 535

أبو االلدرداء. -: حم، م، ابن ماجه1339الصحیحة "عد" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا دعي أحدكم إلى الولیمة فلیأتھا"- 245- 536

على. : أبو عوانة، أبو ي73آداب الزفاف "مالك حم ق د" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب فإن شاء طعم و إن شاء لم يطعم"- 537

. 73، آداب الزفاف 347الصحیحة "م د" عن جابر."صحیح".

."إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب فإن كان مفطرا فلیأكل و إن كان صائما فلیدع بالبركة"- 538

. 1953اإلرواء "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحل الذي يوضع على الجمل. مثل السرج للفرس واألكاف والبردعة للحمار. 1

"إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب فإن كان مفطرا فلیأكل و إن كان صائما - 539- 155-ص 

.فلیصل"

. 1953اإلرواء ريرة."حم م د ت ھـ" عن أبي ھ"صحیح".



."إذا دعي أحدكم إلى طعام و ھو صائم فلیقل: إني صائم"- 540

. 2013، اإلرواء 73، آداب الزفاف 588مختصر مسلم "م د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا دعي أحدكم إلى ولیمة عرس فلیجب"- 541

. 825مختصر مسلم "م ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا دعي أحدكم إلى ولیمة فلیجب و إن كان صائما"- 542

.1953اإلرواء "ابن منیع" عن أبي أيوب."صحیح".

."إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول: فإن ذلك له إذن"- 543

. 1955اإلرواء "خد د ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

.فأجیبوا"1لى كراع"إذا دعیتم إ- 544

. 1063حب: "م" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا ذكر أصحابي فأمسكوا و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا و إذا ذكر القدر فأمسكوا"- 545

. 34الصحیحة "طب" عن ابن مسعود "عد" عن ابن مسعود وثوبان "عد" عن عمر."صحیح".

. "إذا ذكرت- 546

. 1319الصحیحة البزار عن أبي سعید المقبري مرسال."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي كراع شاة وھو يدھا. زھیر. 1

"إذا ذھب أحدكم إلى الغائط فلیذھب معه بثالثة أحجار يستطیب بھن فإنھا - 246- 547- 156-ص 

.تجزي عنه"

. 48، اإلرواء 30صحیح أبي داود "حم د ن" عن عائشة.ح"."صحی

"إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فلیفسرھا و لیخبر بھا و إذا رأى الرؤيا القبیحة فال يفسرھا و ال يخبر - 548

.بھا"

: ابن عبد البر. 1340الصحیحة .1"ت" عن أبي ھريرة"صحیح".

ؤيا يحبھا فإنما ھي من هللا فلیحمد هللا علیھا و لیحدث بھا و إذا رأى غیر ذلك "إذا رأى أحدكم الر- 549

.

.2/262تخريج الترغیب "صحیح". "حم خ ت" عن أبي سعید.

فلیحمد هللا علیھا و لیحدث بھا، و إذا رأى غیر "إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبھا فإنما ھي من هللا- 247- 550

.

. 2/262تخريج الترغیب .2"حم خ ھـ" عن أبي سعید"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1470، 1469رمذي، فراجع المصدر المذكور أعاله. وكذلك الصحیحة لم أجده عند الت1

كذا وقع الحديث في األصل مكررا مع فارق في متنه وتخريجه. ففي المرة األولى لم يذكر فیه "من 2

شرھا" خالفا للمرة األخرى. 

الصغیر. والصواب وفي األولى عزاه لـ "ت" وفي األخرى لـ "ھـ"، مشیرا إلى أنه من الزيادة على الجامع



زيادة "من شرھا". وكذلك 2/257في ذلك: أن الحديث لیس عند ابن ماجه، إنما عند الترمذي، وفیه عنده 

.4/392، وكذلك أخرجه الحاكم أيضا 349-4/348والبخاري 3/8ھي عند سائر مخرجیه: أحمد 

الصواب متنا وتخريجا، وكذلك " على1/ 16ثم رجعت إلى كتاب "الزيادة" فوجدت الحديث الحديث فیه " ق 

وفي " الجامع الصغیر" طبع بوالق، وكذا ھو في السنة التي علیھا شرح 1/56/2ھو في " الجامع الكبیر" 

أن -وهللا أعلم–المناوي، وقال: "وھذا الحديث في نسخ كثیرة، ولیس في خط المؤلف". قلت: فیبدوا 

الصغیر" التي ثبت الحديث فیھا، فنقله بدون الزيادة، الشیخ النبھاني وقعت له نسخة من نسخ "الجامع 

إما سھوا أو من ناسخھا، ثم رأى الحديث في كتاب "الزيادة" وفیه الزيادة المذكورة، فأورده من أجلھا مرة 

، ثم أخطأ ھو أو ناسخ الكتاب في عزوه لـ 29-28أخرى على ما نبه علیه في المقدمة، كما سبق ص 

"ھـ" وهللا أعلم. 

- 551- 157-ص 

.الشیطان ثالثا و لیتحول عن جنبه الذي كان علیه"

، حم، ك. 1518، مختصر مسلم 1311الصحیحة "م د ھـ" عن جابر."صحیح".

.تى يقع بھم فإن ذلك معھم""إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فلیرجع إلى أھله ح- 248- 552

.235الصحیحة "حب" عن جابر."صحیح".

أو تخلفه أو توضع من قبل 1"إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشیا معھا فلیقم حتى يخلفھا- 249- 553

.أن تخلفه"

"ق ن" عن عامر بن ربیعة."صحیح".

554 -

.من شرھا"

.1311الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

555 -

. اده تفضیال، كان شكر تلك النعمة"عب

: البزار، طص، طس، ابن أبي الدنیا، الضیاء في 1050الروض النضیر ھب عن أبي ھريرة.حسن.

"المختارة". 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: يتركھا وراءه

به فلیدع له بالبركة فإن "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخیه ما يعج- 556- 158-ص 

.العین حق"

. 243الكلم الطیب "ع طب ك" عن عامر بن ربیعة."صحیح".

.: دعوني أبشر أھلي فیقال له: اسكن"1"إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره فیقول- 250- 557



. 1344الصحیحة "حم الضیاء" عن جابر."صحیح".

.أت فأنزلت فعلیھا الغسل""إذا ر- 251- 558

: حم، م، أبو عوانة. 1342الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح".

."إذا راح أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل"- 559

"خ" عن عمر."صحیح".

ن بالبنیان و رأيت الحفاة الجیاع العالة "إذا رأيت األمة ولدت ربتھا و رأيت أصحاب البنیان يتطاولو- 252- 560

.كانوا رءوس الناس فذلك من معالم الساعة و أشراطھا"

.1345الصحیحة "حم" عن ابن عباس."صحیح".

"إذا رأيت هللا تعالى يعطي العبد من الدنیا ما يحب و ھو مقیم على معاصیه فإنما ذلك منه - 253- 561

.استدراج"

. 414الصحیحة حم طب ھب" عن عقبة بن عامر.""صحیح".

."إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك و توضأ وضوءك للصالة و إذا نضحت الماء فاغتسل"- 254- 562

. 125و108، اإلرواء 200صحیح أبي داود "د ن حب" عن علي."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و"الزيادة" و"الجامع الكبیر"، وفي "المسند": "يقول".كذا في األصل1

و شبك بین -"إذا رأيت الناس قد مرجت عھودھم و خفت أماناتھم و كانوا ھكذا - 563- 159-ص 

فالزم بیتك و املك علیك لسانك و خذ ما تعرف و دع ما تنكر، و علیك بخاصة أمر نفسك و دع عنك -أنامله

.أمر العامة"

: حم، د. 205الصحیحة .1"ك" عن ابن عمرو"صحیح".

. "إذا رأيتم آية فاسجدوا"- 564

.1491، المشكاة 1081صحیح السنن د ت عن ابن عباس.حسن.

."إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعھا فال يقعد حتى توضع"- 255- 565

" عن أبي سعید "خ" عن جابر.3"حم ق "صحیح".

."إذا رأيتم الجنازة فقوموا لھا حتى تخلفكم أو توضع"- 566

" عن عامر بن ربیعة.4"حم ق "صحیح".

.أبیه و ال تكنوا"3فأعضوه بھن2"إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاھلیة،- 567

"حم ت" عن أبي."صحیح".

."إذا رأيتم اللیل قد أقبل من ھاھنا فقد أفطر الصائم"- 256- 568

. 1245، رياض الصالحین 916اإلرواء "ق د" عن عبدهللا بن أبي أوفى."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 570يأتي مع اختالف يسیر برقم 1

واالنتساب إلى القوم. والعزاء والعزوة اسم لدعوى المستغیث، وھو أن في "النھاية": "التعزي االنتماء 2



يقول: يا لفالن، أو يا لألنصار، ويا للمھاجرين". 

أي قولوا: عض أير أبیك. "نھاية". 3

."إذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوھھم التراب"_ 569- 160-ص 

ب ھب" عن ابن عمر "طب" عن ابن عمرو "حم خد م د ت" عن المقداد بن األسود "ط"صحیح".

. 1509مختصر مسلم"الحاكم في الكنى" عن أنس.

فالزم - و شبك بین أصابعه- "إذا رأيتم الناس قد مرجت عھودھم و خفت أماناتھم و كانوا ھكذا - 257- 570

.عنك أمر العامة"بیتك و املك علیك لسانك و خذ بما تعرفه و دع ما تنكر و علیك بأمر خاصة نفسك و دع

: حم، ك. 205الصحیحة 1"د" عن ابن عمرو."صحیح".

."إذا رأيتم الھالل فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم علیكم فاقدروا له"- 258- 571

. 903اإلرواء "ق ن ھـ حب" عن ابن عمر."صحیح".

.ه فأفطروا فإن أغمي علیكم فعدوا ثالثین يوما""إذا رأيتم الھالل فصوموا و إذا رأيتمو- 259- 572

"حم ق" عن جابر "حم م ن ھـ" عن أبي ھريرة "ن" عن ابن عباس "د" عن حذيفة "حم" "صحیح".

. 902اإلرواء عن طلق بن علي.

فیه ضالة "إذا رأيتم من يبیع أو يبتاع في المسجد فقولوا: ال أربح هللا تجارتك و إذا رأيتم من ينشد- 573

.فقولوا: ال رد هللا علیك ضالتك"

: الدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، 1295، اإلرواء 733المشكاة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

وابن الجارود، ابن السني، ھق. 

"إذا رأيتم ھالل ذي الحجة و أراد أحدكم أن يضحي- 574

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 563مضى باختالف يسیر 1

.فلیمسك عن شعره و أظفاره"- 161-ص 

. 1251مختصر مسلم "م" عن أم سلمة."صحیح".

فال تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد -يعني البول-"إذا رأيتني على مثل ھذه الحالة - 260- 575

.علیك"

.197الصحیحة "ھـ" عن جابر."صحیح".

"إذا ركبتم ھذه البھائم العجم فانجوا علیھا فإذا كانت سنة فانجوا و علیكم بالدلجة فإنما يطويھا - 576

.هللا"

. 681الصحیحة "طب" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح".

"إذا ركعت فضع كفیك على ركبتیك حتى تطمئن و إذا سجدت فأمكن جبھتك من األرض حتى - 261- 577

.األرض"تجد حجم 

.1349الصحیحة "حم" عن ابن عباس."حسن".



."إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساء"- 262- 578

.239الصحیحة "د" عن عائشة."صحیح".

.ينتن""إذا رمیت الصید فأدركته بعد ثالث لیال و سھمك فیه فكله ما لم - 263- 579

: م. 1350الصحیحة "د" عن أبي ثعلبة."صحیح".

.1"إذا رمیت بالمعراض الصید فخرق فكله و إن أصابه بعرضه فال تأكله فإنه وقیذ"- 264- 580

. 1241مختصر مسلم 2548، 2546اإلرواء "حم م د ت ھـ" عن عدي بن حاتم."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعیل بمعنى مفعول، وھو ما قتل بعصا أو حجر أو ما ال حد له، والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى 1

تموت. 

."إذا رمیت بسھمك و غاب ثالثة أيام و أدركته فكله ما لم ينتن"- 265- 581- 162-ص 

. 1242مختصر مسلم "حم م" عن أبي ثعلبة.صحیح.

.فاجتنب ما نھى هللا عنه من میتة"1"إذا رويت أھلك من اللبن غبوقا- 266- 582

. 1353الصحیحة "ك ھق" عن سمرة."صحیح".

."إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فال يقومن حتى يستأذنه"- 583

لحربي. : أبو الشیخ، أبو الحسن ا182الصحیحة "فر" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا زار أحدكم قوما فال يصل بھم و لیصل بھم رجل منھم"- 584

. 609صحیح أبي داود " عن مالك بن الحويرث.3"حم "صحیح".

. "إذا زخرفتم مساجدكم و حلیتم مصاحفكم فالدمار علیكم"- 585

. 1351الصحیحة الحكیم عن أبي الدرداء.حسن.

.ا زنى العبد خرج منه اإليمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إلیه""إذ- 586

. 60المشكاة 509الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

، ثم إن زنت فلیجلدھا و ال يثرب، ثم إن 2"إذا زنت أمة أحدكم فتبین زناھا فلیجلدھا و ال يثرب- 267- 587

.بل من شعر"زنت الثالثة فلیبعھا و لو بح

: مالك، الدارمي، ابن أبي 2326اإلرواء "حم ق ن د ھـ" عن أبي ھريرة وزيد بن خالد."صحیح".

شیبة، ابن الجارود، الطیالسي، ھق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغبوق شرب آخر النھار، مقابل الصبوح. نھاية. 1

لزنا بعد الضرب. نھاية. أي: ال يوبخھا وال يقرعھا با2

."إذا سافرتما فأذنا و أقیما و لیؤمكما أكبركما"- 268- 588- 163-ص 

. 215اإلرواء "ت ن حب" عن مالك بن الحويرث."صحیح".



فأسرعوا علیھا 1"إذا سافرتم في الخصب فأعطوا اإلبل حظھا من األرض و إذا سافرتم في السنة- 589

.باللیل فاجتنبوا الطريق فإنھا طرق الدواب و مأوى الھوام باللیل"2السیر و إذا عرستم

. 1116الطحاوي، حب، ھق، مختصر مسلم 1357الصحیحة "م د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا ساق هللا إلیك رزقا من غیر مسألة و ال إشراف نفس فخذه فإن هللا أعطاكه"- 269- 590

: م. 1324الصحیحة ."حب" عن عمر"صحیح".

."إذا سأل أحدكم فلیكثر فإنما يسأل ربه"- 270- 591

. 1325الصحیحة "حب" عن عائشة."صحیح".

.3"إذا سألتم هللا تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة"- 592

، فیض القدير. 398و10/171مجمع الزورائد "طب" عن العرباض."صحیح".

."إذا سألتم هللا تعالى فاسألوه ببطون أكفكم و ال تسألوه بظھورھا"- 593

"وامسحوا بھا "د" عن مالك بن يسار السكوني "ھـ طب ك" عن ابن عباس وزاد: "صحیح".

.1335، صحیح أبي داود 595الصحیحة .4وجوھكم"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: الجدب. 1

التعريس، وھو نزول المسافر آخر اللیل نزلة للنوم واالستراحة. من2

يعني أفضل موضع فیھا، و"السر" جوف كل شيء ولبه وخالصه.3

قلت: ھذه الزيادة واھیة جدا، ولذلك قال العز بن عبد السالم: ال يمسح وجھه إال جاھل. وبیان ذلك في 4

"الصحیحة". 

علم منك فال تسبه بما تعلم منه فیكون أجر ذلك لك و وباله "إذا سبك رجل بما ي- 594- 164-ص 

علیه".

. 1352و1109الصحیحة "ابن منیع" عن ابن عمر."صحیح".

.1"إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعیر و لیضع يديه قبل ركبتیه"- 595

: حم.122، صفة الصالة 357اإلرواء 8990المشكاة "د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا سجد أحدكم فلیعتدل و ال يفترش ذراعیه افتراش الكلب"- 596

. 126صفة الصالة "حم ت ھـ ابن خزيمة الضیاء" عن جابر."صحیح".

."إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجھه و كفاه و ركبتاه و قدماه"- 597

. 830صحیح أبي داود بن حمید" عن سعد." عن العباس "عبد 4"حم م "صحیح".

."إذا سجدت فضع كفیك و ارفع مرفقیك"- 598

: أبو عوانة.122صفة الصالة "حم م" عن البراء."صحیح".

"إذا سرتم في أرض خصبة فأعطوا الدواب حظھا و إذا سرتم في أرض مجدبة فانجوا علیھا و إذا - 599

.ة الطريق فإنھا مأوى كل دابة"عرستم فال تعرسوا على قارع

. 1357الصحیحة .2"البزار" عن أنس"صحیح".

."إذا سرتك حسنتك و ساءتك سیئتك فأنت مؤمن"- 600

. 550الصحیحة "حم حب طب ك ھب الضیاء" عن أبي أمامة."صحیح".
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بعیر يضع ركبتیه قبل أي شيء آخر من بدنه فمخالفتنا إياه إنما تكون بوضع الیدين قلت: يعني فإن ال1

قبل أي شيء آخر من بدننا. وراجع "صفة الصالة". 

ھذا الحديث من الزيادات على "الجامع الكبیر" نسخة الظاھرية. 2

للشیطان و "إذا سقطت لقمة أحدكم فلیمط عنھا األذى و لیأكلھا و ال يدعھا - 601- 165-ص 

.أحدكم الصحفة فإنكم ال تدرون في أي طعامكم تكون البركة"1لیسلت

.1970اإلرواء " عن أنس.3"حم م "صحیح".

"إذا سقطت لقمة أحدكم فلیمط ما بھا من األذى و لیأكلھا و ال يدعھا للشیطان و ال يمسح يده - 602

.في أي طعامه البركة"بالمنديل حتى يلعقھا أو يلعقھا فإنه ال يدري

.1970اإلرواء "حم م ن ھـ" عن جابر ."صحیح".

"حسن".

2."إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر"-1/ 602

: حم العقیلي.2651الضعیفة "تخ طب" عن العرباض."......"

.ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه""إذا سكر أحدكم فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه - 272- 603

: حب. 1360الصحیحة "د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا سل أحدكم سیفا لینظر إلیه فأراد أن يناوله أخاه فلیغمده ثم يناوله إياه"- 604

.3527المشكاة "حم طب ك" عن أبي بكرة."حسن".

.كم أحدا من أھل الكتاب فقولوا: و علیكم""إذا سلم علی- 605

: د، حب، الطیالسي.1276اإلرواء "حم ق ت ھـ" عن أنس."صحیح".

."إذا سلم علیكم الیھود فإنما يقول أحدھم: السام علیك فقل: وعلیك"- 273- 606

: ھق. 1271اإلرواء "مالك حم ق" عن ابن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: لیتتبع ما بقي من الطعام ولیمسحھا باألصبع ونحوھا. 1

. 646كان ھذا الحديث في "ضعیف الجامع الصغیر" في الطبعة األولى برقم 2

.و اإلناء على يده فال يضعه حتى يقضي حاجته منه"1"إذا سمع أحدكم النداء- 607- 166-ص 

: الطبري، ھق. 1394الصحیحة 1988المشكاة أبي ھريرة."حم ك د" عن"صحیح".

."إذا سمعت الرجل يقول: ھلك الناس فھو أھلكھم"- 608

"مالك حم خد م د" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا سمعت النداء فأجب داعي هللا"- 609

. 1354الصحیحة "طب" عن كعب بن عجرة."صحیح".

"إذا سمعت جیرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت و إذا سمعتھم يقولون: قد أسأت فقد - 610



.أسأت"

: حب، ك، 4988المشكاة "حم ھـ طب" عن ابن مسعود "ھـ" عن كلثوم الخزاعي."صحیح".

أبي ھريرة .-: ن1327الصحیحة 

نھا رأت ملكا و إذا سمعتم نھیق الحمیر فتعوذوا "إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا هللا من فضله فإ- 611

.

]. 1881[مختصر مسلم "حم ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

الحديث عني تعرفه قلوبكم و تلین له أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه منكم قريب فأنا 2"إذا سمعتم- 612

حديث عني تنكره قلوبكم و تنفر منه أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه بعید منكم أوالكم به، و إذا سمعتم ال

.فأنا أبعدكم منه"

.732الصحیحة "حم ع" عن أبي أسید وأبي حمید."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان المؤذن يؤذن إذا بزغ قلت: يعني األذان الثاني للفجر، بدلیل زيادة أحمد وغیره عقب الحديث: "و1

الفجر". ھذه رخصة عظیمة من هللا على عباده الصائمین. 
الخطاب خاص بالصحابة وأھل العلم بالحديث ونقاده ممن ھم مثلھم في صفاء القلوب، وطھارة 2

.15النفوس، والمعرفة بسیرته صلى هللا علیه وسلم. راجع "المنار" للعالمة ابن القیم ص 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة "- 613- 167-ص 

صلى هللا علیه بھا عشرا ثم سلوا هللا لي الوسیلة فإنھا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا و 

.أرجوا أن أكون أنا ھو فمن سأل لي الوسیلة حلت علیه الشفاعة"

. 242، اإلرواء 198مختصر مسلم عمرو." عن ابن3"حم م "صحیح".

."إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصالة فقولوا كما يقول"- 274- 614

.1328الصحیحة "حم" عن معاذ بن أنس."حسن".

."إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن"- 615

، 1045، رياض الصالحین 535صحیح أبي داود " عن أبي سعید.4"مالك حم ق "صحیح".

عن ابن عمر بلفظ قريب. 198ومختصر مسلم 

."إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوا علیه و إذا وقع و أنتم بأرض فال تخرجوا فرارا منه"- 275- 616

"حم ق ن" عن أسامة بن زيد "حم ق" عن عبدالرحمن بن عوف "د" عن ابن عباس."صحیح".

. 1485، 1484مختصر مسلم 

."إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوا علیه و إذا وقع و أنتم بأرض فال تخرجوا منھا فرارا منه"- 617

. 1485، 1484مختصر مسلم "حم ق ن" عن أسامة بن زيد."صحیح".

."إذا سمعتم بقوم قد خسف فیھم ھاھنا قريبا فقد أظلت الساعة"- 618

.1355الصحیحة "حم الحاكم في الكنى طب" عن بقیرة الھاللیة."."حسن

.1"إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاھلیة فأعضوه و ال تكنوا"- 619

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعلیق علیه. 567انظر الحديث المتقدم 1



: خد، د، أبو عبید، 269الصحیحة أبي."حم ن حب طب الضیاء" عن"صحیح".- 168-ص 

عم، ابن السني، الضیاء.

620 -

ذكروا أقلوا الخروج إذا ھدأت الرجل فإن هللا عز و جل يبث في لیلة من خلقه ما يشاء و أجیفوا األبواب و ا

اسم هللا علیھا فإن الشیطان ال يفتح بابا أجیف و ذكر اسم هللا علیه و غطوا الجرار و أوكئوا القرب و أكفئوا 

.اآلنیة"

. 4303، المشكاة 220الكلم الطیب "حم خد د حب ك" عن جابر."صحیح".

."إذا سمیت الكیل فكله"- 276- 621

.1331اإلرواء "ھـ" عن عثمان."صحیح".

"إذا سھا أحدكم في صالته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتین فلیبن على واحدة فإن لم يدر ثالثا - 277- 622

.صلى أو أربعا فلیبن على ثالث و لیسجد سجدتین قبل أن يسلم"

: حم، الطحاوي، ھـ، ك، ھق. 1356الصحیحة "ت" عن عبدالرحمن بن عوف."صحیح".

."إذا سھا اإلمام فاستتم قائما فعلیه سجدتا السھو و إذا لم يستتم قائما فال سھو علیه"-278- 623

. 949، صحیح أبي داود 408اإلرواء "طب" عن المغیرة."صحیح".

."إذا شرب أحدكم فال يتنفس في اإلناء فإذا أراد أن يعود فلینح اإلناء ثم لیعد إن كان يريده"- 624

. 386الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

"إذا شرب أحدكم فال يتنفس في اإلناء و إذا أتى الخالء فال- 625

.يمس ذكره بیمینه و ال يتمسح بیمینه"- 169-ص 

"خ ت" عن أبي قتادة."صحیح".

.بنفس واحد"1"إذا شرب أحدكم فال يشرب- 279- 626

. 10/81فتح الباري "ك" عن أبي قتادة."صحیح".

."إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات"- 280- 627

: حم. 1/58صحیح أبي داود "مالك ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه فإن له دسما"- 628

.1361الصحیحة "ھـ" عن أم سلمة."صحیح".

2"إذا شربوا الخمر فاجلدوھم ثم إن شربوھا فاجلدوھم ثم إن شربوھا فاجلدوھم ثم إن شربوا- 281- 629

.فاقتلوھم"

. 1360الصحیحة "حم د ھـ حب" عن معاوية."صحیح".

فلیجعلھا "إذا شك أحدكم في االثنتین و الواحدة فلیجعلھا واحدة و إذا شك في االثنتین و الثالث- 630

اثنتین و إذا شك في الثالث و األربع فلیجعلھا ثالثا حتى يكون الوھم في الزيادة ثم لیتم ما بقي من 

.صالته ثم يسجد سجدتین و ھو جالس قبل أن يسلم"

: ت، الطحاوي . 1356الصحیحة "حم ھـ ك ھق" عن عبدالرحمن بن عوف."صحیح".

.لم يدر اثنتین صلى أو ثالثا فلیلق الشك و لیبن على الیقین""إذا شك أحدكم في صالته ف- 282- 631

. 1356الصحیحة "ھق" عن أنس."صحیح".
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في األصل "فلیشرب". 1

سقطت من األصل؛ فاستدركتھا من "الزيادة" و"الجامع" وغیرھما. 2

كم في صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا؟ فلیطرح الشك و لیبن "إذا شك أحد- 632- 170-ص 

على ما استیقن ثم لیسجد سجدتین قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صالته و إن كان 

.صلى إتماما ألربع كانتا ترغیما للشیطان"

. 351، مختصر مسلم 411، اإلرواء 939صحیح أبي داود "حم م د ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا شك أحدكم في صالته فلیلق الشك و لیبن على الیقین فإن استیقن التمام سجد - 284- 633

سجدتین فإن كانت صالته تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان نافلة و إن كانت ناقصة كانت الركعة تمام 

.الصالة و السجدتان ترغمان أنف الشیطان"

. 1356الصحیحة عن أبي سعید."حب ك""حسن".

."إذا شھدت إحداكن العشاء فال تمس طیبا"- 634

. 1093الصحیحة "حم م ن" عن زينب الثقفیة."صحیح".

.المسلم على أخیه سالحا فال تزال مالئكة هللا تلعنه حتى يشیمه عنه"1"إذا شھر- 635

فیض القدير. "البزار" عن أبي بكرة."حسن".

"إذا صار أھل الجنة إلى الجنة و أھل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بین الجنة و النار - 285- 636

ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أھل الجنة خلود ال موت، يا أھل النار خلود ال موت، فیزداد أھل الجنة فرحا إلى 

."فرحھم، و يزداد أھل النار حزنا إلى حزنھم

. 2669الضعیفة "حم ق" عن ابن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "أشھر" وھو خطأ مطبعي ظاھر. 1

."إذا صلى أحدكم إلى سترة فلیدن منھا ال يمر الشیطان بینه و بینھا"- 286- 637- 171-ص 

: حم، د، ن، 1386، الصحیحة 692صحیح أبي داودر بن مطعم."طب الضیاء" عن جبی"صحیح".

سھل بن أبي حثمة.-حب، ك، ھق

"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بین يديه فلیدفعه فإن أبى - 287- 638

.فلیقاتله فإنما ھو شیطان"

"حم ق د ن" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا صلى أحدكم الجمعة فال يصل بعدھا شیئا حتى يتكلم أو يخرج"- 639

.1329الصحیحة "طب" عن عصمة بن مالك."صحیح".

."إذا صلى أحدكم الجمعة فلیصل بعدھا أربعا"- 640

. 625، اإلرواء 36األجوبة النافعة "حم م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".



ا صلى أحدكم فلیصل إلى سترة و لیدن منھا و ال يدع أحدا يمر بین يديه فإن جاء أحد يمر "إذ- 288- 641

.فلیقاتله فإنما ھو شیطان"

. 6951، 694صحیح أبي داود "حم ق د ھـ حب ھق" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فلیضطجع على جنبه األيمن"- 642

: ابن خزيمة.1146، صحیح أبي داود 1206المشكاة "د ت حب" عن أبي ھريرة."."صحیح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويؤخذ منه أن قوله: "ولیدن منھا" عند الشیخین، فعزو الحديث إلیھما بھذه الزيادة تساھل كبیر، ثم 1

.651أعاده فیما بعد على الصواب 

"إذا صلى أحدكم فخلع نعلیه فال يؤذ بھما أحدا لیجعلھما بین رجلیه أو -289- 643- 172-ص

.لیصل فیھما"

. 60، صفة الصالة 662صحیح أبي داود "د حب ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

.تحت قدمه""إذا صلى أحدكم فال يبصق بین يديه و ال عن يمینه و لیبصق عن يساره أو - 290- 644

عن طارق. 497صحیح أبي داود "حم حب" عن جابر "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا صلى أحدكم فال يضع نعلیه عن يمینه و ال عن يساره فتكون عن يمین غیره إال أن ال يكون - 291- 645

.عن يساره أحد و لیضعھا بین رجلیه"

. 61، صفة الصالة 662صحیح أبي داود ھريرة."د ك ھق" عن أبي "صحیح".

."إذا صلى أحدكم فلم يدري كیف صلى فلیسجد سجدتین و ھو جالس"- 292- 646

: حم، د. 1362الصحیحة "ت ھـ" عن أبي سعید."حسن".

."إذا صلى أحدكم فلیأتزر و لیرتد"- 293- 647

: الطحاوي. 645صحیح أبي داود عمر."حب ھق" عن ابن"صحیح".

"إذا صلى أحدكم فلیبدأ بتحمید هللا تعالى و الثناء علیه ثم لیصل على النبي ثم لیدع بعد بما - 648

.شاء"

: حم، 1331، صحیح أبي داود 72صفة الصالة "د ت حب ك ھق" عن فضالة بن عبید."صحیح".

ن. 

فلیتم ركوعه و ال ينقر في"إذا صلى أحدكم- 294- 649

.؟سجوده فإنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمرة و التمرتین فماذا يغنیان عنه"- 173-ص 

: أبو يعلى، طب، ھق.126صفة الصالة "تمام ابن عساكر" عن أبي عبدهللا األشعري."حسن".

.ال يقطع الشیطان علیه صالته""إذا صلى أحدكم فلیصل إلى سترة و لیدن من سترته- 295- 650

، 692، صحیح أبي داود 782المشكاة "حم د ن حب ك" عن سھل بن أبي حثمة."صحیح".

: ھق.1373الصحیحة 

"إذا صلى أحدكم فلیصل إلى سترة و لیدن منھا و ال يدع أحدا يمر بین يديه فإن جاء أحد يمر - 296- 651



.فلیقاتله فإنه شیطان"

.*63صفة الصالة 695صحیح أبي داود "د ھـ حب ھق" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا صلى أحدكم فلیلبس ثوبیه فإن هللا تعالى أحق من تزين له"- 297- 652

: الطحاوي، ھق. 1369الصحیحة "طس" عن ابن عمر."صحیح".

.ین رجلیه و ال يؤذ بھما غیره""إذا صلى أحدكم فلیلبس نعلیه أو لیخلعھما ب- 653

. 662صحیح أبي داود 61صفة الصالة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا صلى أحدكم في بیته ثم دخل المسجد و القوم يصلون فلیصل معھم تكون له نافلة"- 654

. 534اإلرواء "طب" عن عبدهللا بن سرجس."صحیح".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوجوب السترة.1/66* ونقل عن اإلمام أحمد في مسائله البن ھانئ 

."إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فلیخالف بطرفیه على عاتقیه"- 298- 655- 174-ص 

:خ. 638صحیح أبي داود "حم د حب" عن أبي ھريرة "حم" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فلیشده على حقويه و ال تشتملوا كاشتمال الیھود"- 299- 656

: د. 645صحیح أبي داود "ك ھق" عن ابن عمر."صحیح".

"إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك اإلمام و لم يصل فلیصل معه فإنھا له نافلة".- 300- 657

. 534، اإلرواء 590صحیح أبي داود ق" عن يزيد بن األسود."د ك ھ"صحیح".

"إذا صلى أحدكم للناس فلیخفف فإن فیھم الضعیف و السقیم و الكبیر و إذا صلى أحدكم - 301- 658

.لنفسه فلیطول ما شاء"

، رياض 512، اإلرواء 760، 759صحیح أبي داود "مالك حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

. 233الصالحین 

."إذا صلى األمیر* جالسا فصلوا جلوسا"- 302- 659

. 182-180آداب الزفاف "ش" عن معاوية."صحیح".

"إذا صلت المرأة خمسھا و صامت شھرھا و حصنت فرجھا و أطاعت زوجھا قیل لھا: ادخلي - 303- 660

.الجنة من أي أبواب الجنة شئت"

. 182- 180آداب الزفاف ب" عن أبي ھريرة."ح"صحیح".

"إذا صلت المرأة خمسھا و صامت شھرھا و حفظت- 661

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: اإلمام، كما جاء في طرق أخرى.

.فرجھا و أطاعت زوجھا دخلت الجنة"- 175-ص 

ن الزھري "طب" عن عبدالرحمن ابن حسنة."البزار" عن أنس "حم" عن عبدالرحم"صحیح".



. 182- 180، آداب الزفاف 3/73تخريج الترغیب 

."إذا صلوا على جنازة فأثنوا خیرا يقول الرب: أجزت شھادتھم فیما يعلمون و أغفر له ما ال يعلمون"- 662

. 1364الصحیحة "تخ" عن الربیع بنت معوذ."صحیح".

"إذا صلیت الصبح فأمسك عن الصالة حتى تطلع الشمس فإنھا تطلع بین قرني الشیطان فإذا - 304- 663

طلعت فصل فإن الصالة محضورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح فأمسك فإن تلك الساعة 

التي تسجر فیھا جھنم و تفتح فیھا أبوابھا حتى ترتفع الشمس على حاجبك األيمن فإذا زالت عن 

.بك األيمن فصل فإن الصالة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصالة حتى تغیب الشمس"حاج

: ابن خزيمة، أبو يعلى، 1371الصحیحة ك" عن صفوان بن المعطل.1"حم ھـ"صحیح".

وحب 

إن كان فارغا و إال فتحت "إذا صلیت فال تبزقن بین يديك و ال عن يمینك و لكن ابزق تلقاء شمالك- 664

.قدمك الیسرى و ادلكه"

، صحیح أبي داود 1223الصحیحة حب ك" عن طارق بن عبدهللا المحاربي.4"حم "صحیح".

: الطیالسي، ھق. 497

."إذا صلیت فال تبسط ذراعیك بسط السبع و ادعم على راحتیك و جاف مرفقیك عن ضبعیك"- 305- 665

، ك، الضیاء.126، صفة الصالة 2/126مجمع الزوائد "طب" عن ابن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "د" والتصحیح من "الزيادة". وعزوه لـ"ھـ" عن صفوان خطأ، فإنما ھو عنده من حديث أبي ھريرة، 1

و الصواب في صحابي ھذا الحديث، كما حققه في المصدر وكذلك رواه ابن حبان كما رمزنا إلیه، وھ

المذكور أعاله. 

"إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما اإلمام فصلیا معه فتكون لكما نافلة و التي - 306- 666- 176-ص 

.في رحالكما فريضة"

. 590صحیح أبي داود "فر" عن ابن عمرو."صحیح".

."إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما مسجد جماعة فصلیا معھم فإنھا لكما نافلة"- 307- 667

: د، الدارمي، حب، 590صحیح أبي داود "حم ت ن ھق" عن يزيد بن األسود."صحیح".

الطحاوي، قط، ك.

."إذا صلیتم الجمعة فصلوا بعدھا أربعا"- 308- 668

: م.625، اإلرواء 1036صحیح أبي داود ريرة."د ھـ" عن أبي ھ"صحیح".

."إذا صلیتم على المیت فأخلصوا له الدعاء"- 669

: ھق. 123، الجنائز 1674، المشكاة 732اإلرواء "د ھـ حب" عن أبي ھريرة."حسن".

حمد كما صلیت "إذا صلیتم علي فقولوا: اللھم صل على محمد النبي األمي و على آل م- 309- 670

على إبراھیم و على آل إبراھیم و بارك على محمد النبي األمي و على آل محمد كما باركت على 

.إبراھیم و على آل إبراھیم إنك حمید مجید"

: د. 56فضل الصالة "حم حب قط ھق" عن أبي مسعود."حسن".

."إذا صلیتم فاتزروا و ارتدوا و ال تشبھوا بالیھود"- 671



: حم، د، الطحاوي، ھق. 645صحیح أبي داود "عد" عن ابن عمر."صحیح".

یْرِ "إذا صلیتم فأقیموا صفوفكم ثم لیؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فأنصتوا و إذا قال: - 310- 672 {غَ

{ مْ وَال الضَّالِّینَ لَیْھِ ضُوبِ عَ إذا كبر و ركع فكبروا و اركعوا فإن اإلمام يركع فقولوا: آمین يحبكم هللا والْمَغْ

قبلكم و يرفع قبلكم فتلك بتلك، و إذا قال: سمع هللا لمن

حمده فقولوا: اللھم ربنا لك الحمد يسمع هللا لكم و إذا كبر و سجد فكبروا و اسجدوا - 177-ص 

فلیكن من أول قول أحدكم فإن اإلمام يسجد قبلكم و يرفع قبلكم فتلك بتلك، و إذا كان عند القعدة 

. الصالحین أشھد أن ال إله إال هللا و أشھد أن محمد عبده و رسوله"

.332، اإلرواء 893صحیح أبي داود "حم م د ن ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."إذا صمت من الشھر ثالثا فصم ثالث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة"- 673

وزاد ابن ماجه رياض 1028صحیح الترغیب "حم ت ن حب" عن أبي ذر."صحیح".

، ابن خزيمة، ھق. 1270الصالحین 

."إذا ضرب أحدكم خادمه فلیتق الوجه"- 674

. 3631، المشكاة 860الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."حسن".

و تبعوا أذناب البقر و تركوا الجھاد في سبیل هللا 1"إذا ضن الناس بالدينار و الدرھم و تبايعوا بالعینة- 675

.أدخل هللا تعالى علیھم ذال ال يرفعه عنھم حتى يراجعوا دينھم"

. 11الصحیحة ر."حم طب ھب" عن ابن عم"صحیح".

."إذا طبخ أحدكم قدرا فلیكثر مرقھا ثم لیناول جاره منھا"- 311- 676

. 1368الصحیحة "طص" عن جابر."صحیح".

"إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع و أبلغ- 677

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريھا منه بأقل من الثمن الذي باعھا ھو أن ي1

به. نھاية.

.للجیران"- 178-ص 

: حم، تمام، البزار. 1368الصحیحة "ش" عن جابر."صحیح".

."إذا طلع الفجر فال صالة إال ركعتي الفجر"- 678

.478اإلرواء ة."طس" عن أبي ھرير"صحیح".

."إذا ظھر الزنا و الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسھم عذاب هللا"- 679

. 370، تخريج فقه السیرة 344غاية المرام "طب ك" عن ابن عباس."صحیح".

يصیبھم ما "إذا ظھر السوء في األرض أنزل هللا بأسه بأھل األرض و إن كان فیھم قوم صالحون - 312- 680

.أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة هللا و مغفرته"



موالة-: حم، وك1372الصحیحة "طب حل" عن أم سلمة."صحیح".

عائشة. -لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم. وحم

.أو يمشي لك إلى صالة""إذا عاد أحدكم مريضا فلیقل: اللھم اشف عبدك ينكأ لك عدوا - 681

. 1365الصحیحة "ك" عن ابن عمر."حسن".

الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة 1"إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة- 313- 682

ملك فإن كان غدوة صلى علیه سبعون ألف ملك حتى يمسي و إن كان عشیا صلى علیه سبعون ألف 

.حتى يصبح"

: د، ك. 1367الصحیحة "حم ع ھق" عن علي."صحیح".

."إذا عطس أحدكم فحمد هللا فشمتوه و إذا لم يحمد هللا فال تشمتوه"- 683

. 885رياض الصالحین "حم خد م" عن أبي موسى."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: في اجتناء ثمرھا. فإن الخارف لألثمار، ھو الذي يجنیھا.1

"إذا عطس أحدكم فلیشمته جلیسه فإن زاد على ثالث فھو مزكوم و ال يشمت - 684- 179-ص 

.بعد ثالث"

.1330الصحیحة عن أبي ھريرة.1"د""صحیح".

.وجھه و لیخفض صوته""إذا عطس أحدكم فلیضع كفیه على - 685

. 4738المشكاة "ك ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

686 -

.لكم"

المشكاة ي.ك ھب" عن سالم بن عبید األشجع3"طب ك ھب" عن ابن مسعود "حم "صحیح".

4741 .

687 -314 -

".لمن حوله: يھديكم هللا و يصلح بالكم

.780اإلرواء "حم ت ن ك" عن أبي أيوب "ه ك ھب" عن علي."صحیح".

"إذا - 315- 688

.له: يرحمك هللا فلیقل: يھديكم هللا و يصلح بالكم"

ذكر عدد من المصادر، وكذلك في 1331الصحیحة "حم خ ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

المصادر المتقدمة.

الخطیئة في األرض كان من شھدھا فكرھھا كمن غاب عنھا و من غاب عنھا فرضیھا "إذا عملت - 689

.كان كمن شھدھا"

.5141المشكاة "د" عن العرس بن عمیرة."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمصدر المذكورأعاله. لم يره أبو داود بھذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر مختصر كما بینته في ا1



."إذا عملت سیئة فأتبعھا حسنة تمحھا"- 690- 180-ص 

.1373الصحیحة "حم" عن أبي ذر."صحیح".

."إذا عملت مرقة فأكثر ماءھا و اغرف لجیرانك منھا"- 316- 691

م، خد والترمذي، ومسل3/377وزاد أحمد 1368الصحیحة "ھـ" عن أبي ذر."صحیح".

وابن ماجه وغیرھم. 

.فیھا الشیاطین"1"إذا غابت الشمس فكفوا صبیانكم فإنھا ساعة ينتشر- 692

. 1366الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

."إذا غضب أحدكم فلیسكت"- 693

أبي ھريرة. –ضاعي. وابن شاھین : خد، عد، الق1375الصحیحة "حم" عن ابن عباس."صحیح".

."إذا غضب أحدكم و ھو قائم فلیجلس فإن ذھب عنه الغضب و إال فلیضطجع"- 694

.5114المشكاة "حم د حب" عن أبي ذر."صحیح".

695 -.

ابن –: طص، طس 635، الروض النضیر 1376الصحیحة "عد" عن أبي ھريرة."صحیح".

مسعود. 

."إذا غضبت فاجلس"- 317- 696

.1514المشكاة "الخرائطي في مساوئ األخالق" عن عمران بن حصین."صحیح".

"إذا فتحت علیكم فارس و الروم أي قوم أنتم؟ - 318- 697

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ينشر والتصحیح من"طب". وغیره.األص1

قال: أو غیر ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم -قیل: نكون كما أمر هللا-- 181-ص 

.تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المھاجرين فتجعلون بعضھم على رقاب بعض"

. 2081مختصر مسلم "م ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

.ا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیرا فإن لھم ذمة و رحما""إذ- 698

الطحاوي. 1374الصحیحة "طب ك" عن كعب بن مالك."صحیح".

699 -319 -

.ت و من شر فتنة المسیح الدجال"جھنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا و المما

. 163صفة الصالة "حم م د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا فرغ أحدكم من صالته فلیدع بأربع ثم لیدع بعد بما شاء: اللھم إني أعوذ بك من عذاب - 320- 700

.جھنم و عذاب القبر و فتنة المحیا و الممات و فتنة المسیح الدجال"

حم، ن، طب. 164صفة الصالة "ھق" عن أبي ھريرة.صحیح"."

"إذا فزع أحدكم من النوم فلیقل: أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه و عقابه و شر عباده و من - 321- 701



.ھمزات الشیاطین و أن يحضرون فإنھا لن تضره"

: د. 48، الكلم 2477ة المشكا"ت" عن ابن عمرو."حسن".

"إذا فسد أھل الشام فال خیر فیكم و ال تزال طائفة من أمتي منصورين ال يضرھم من خذلھم - 322- 702

.حتى تقوم الساعة"

: 5، تخريج فضائل الشام رقم 6283المشكاة "حم ت حب" عن قرة بن أياس."صحیح".

الطیالسي. 

.الوجه"1اتل أحدكم أخاه فلیجتنب"إذا ق- 323- 703- 182-ص 

عن أبي ھريرة.-عتق، م، بر-حم، خ1819مختصر مسلم "حم" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا قال أحدكم في الصالة: آمین و قالت المالئكة في السماء: آمین فوافقت إحداھما األخرى - 324- 704

.غفر له ما تقدم من ذنبه"

: مالك، حم، د، أبو عوانة. 866، 865صحیح أبي داود "مالك ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا قال اإلمام: سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللھم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول - 325- 705

.المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

: أبو عوانة.794صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.3"مالك ق "صحیح".

."إذا قال اإلمام: سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللھم ربنا و لك الحمد"- 326- 706

صحیح أبي داود "ھـ ك" عن أبي سعید "ھـ حب" عن أنس "حب" عن أبي ھريرة."صحیح".

794.

لَیْ "إذا قال اإلمام: - 327- 707 ضُوبِ عَ یْرِ الْمَغْ }{غَ مْ وَال الضَّالِّینَ فقولوا: آمین فإنه من وافق قوله قول ھِ

. المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

: حم، م، أبو عوانة. 865صحیح أبي داود "مالك خ د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا قال الرجل ألخیه: جزاك هللا خیرا فقد أبلغ في- 708

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبع المكتب اإلسالمي 3/93والتصويب من المسند 19/2األصل "فلیتق"، وكذا ھو في الزيادة 1

98/1، ومابین القوسین من المسند، والمنتخب من المسند لعبد بن حمید ق 1/68/2و"الجامع الكبیر" 

وتعالى خلق آدم على صورته". وھي عند ، وھو عنده باللفظین، وزاد في أحدھما: "فإن هللا تبارك 99/2و

الشیخین من حديث أبي ھريرة.

.الثناء"- 183-ص 

: 1053، 1052، 8الروض النضیر "ابن منیع خط" عن أبي ھريرة "خط" عن ابن عمر."صحیح".

أبي ھريرة وأسامة بن زيد.-ابن عمر، طص-ابن عمر، طص-ت، ابن السني، طص

.ل الرجل ألخیه: يا كافر فقد باء بھا أحدھما""إذا قا- 709

"خ" عن أبي ھريرة "حم خ" عن ابن عمر."صحیح".



."إذا قال الرجل ألخیه: يا كافر فھو كقتله و لعن المؤمن كقتله"- 328- 710

عن ثابت بن –يمان إ-أدب، م- ، خ34، 33حم/"طب" عن عمران بن حصین."صحیح".

الضحاك. 

."إذا قال الرجل للمنافق: يا سیدي فقد أغضب ربه"- 711

. 1389, 371الصحیحة "ك ھب" عن بريدة."حسن".

.إذا قال الرجل: ھلك الناس فھو أھلكھم""- 329- 712

. 1823مختصر مسلم "حم م د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا قال العبد: ال إله إال هللا و هللا أكبر قال هللا: صدق عبدي ال إله إال أنا و أنا أكبر، فإذا قال: ال - 330- 713

إله إال هللا وحده قال: صدق عبدي ال إله إال أنا وحدي فإذا قال: ال إله إال هللا ال شريك له قال: صدق 

إله إال هللا له الملك و له الحمد قال: صدق عبدي ال إله إال عبدي ال إله إال أنا و ال شريك لي، فإذا قال: ال

.و ال حول و ال قوة إال بي من رزقھن عند موته لم تمسه النار"

: ع، عبد بن حمید. 1390الصحیحة أبي ھريرة وأبي سعید."ت ن ھـ حب ك" عن"صحیح".

"إذا قال المؤذن: هللا أكبر هللا أكبر فقال أحدكم: هللا أكبر هللا أكبر، ثم قال: - 331- 714- 184-ص 

ن أشھد أن ال إله إال هللا قال: أشھد أن ال إله إال هللا، ثم قال: أشھد أن محمدا رسول هللا قال: أشھد أ

.إال هللا من قلبه دخل الجنة"

: أبو عوانة، الطحاوي، السراج، 240، اإلرواء 539صحیح أبي داود "م د" عن عمر."صحیح".

ھق. 

"إذا قام أحدكم إلى الصالة فال يبزق أمامه فإنما يناجي هللا تبارك و تعالى ما دام في مصاله، - 332- 715

.دفنھا"و ال عن يمینه فإن عن يمینه ملكا، ولیبصق عن يساره أو تحت قدمه فی

.1223الصحیحة "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ثالث مرات فإنه ال يدري ما 1"إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إلیه فلینفضه بصنفة إزاره- 333- 716

خلفه علیه بعده، و إذا اضطجع فلیقل: باسمك ربي وضعت جنبي و بك أرفعه فإن أمسكت نفسي 

فارحمھا و إن 

.عافاني في جسدي و رد على روحي و أذن لي بذكره"

.45، 34الكلم الطیب "ت" عن أبي ھريرة."حسن".

"إذا قام أحدكم من اللیل فاستعجم القرآن على لسانه فلم- 717

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني طرفه مما يلي طرته. نھاية.1



.يدر ما يقول فلیضطجع"- 185-ص 

: ابن نصر، أبو عوانة.1184صحیح أبي داود "حم م د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

اء حتى يغسلھا فإنه ال يدري "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فال يدخل يده في اإلن- 334- 718

".أين باتت يده و ال على ما وضعھا

. 93صحیح أبي داود "ھـ قط الضیاء" عن جابر."صحیح".

"إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بین يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بین يديه مثل - 335- 719

مار و المرأة و الكلب األسود قیل: ما بال الكلب األسود من الكلب آخرة الرحل فإنه يقطع صالته الح

.األحمر؟ قال: الكلب األسود شیطان"

. 699صحیح أبي داود "م ن" عن أبي ذر."صحیح".

"إذا قام أحدكم يصلي من اللیل فلیستك فإن أحدكم إذا قرأ في صالته وضع ملك فاه على فیه و ال - 720

.رج من فیه شيء إال دخل فم الملك"يخ

علي. -: ھق، الضیاء1213الصحیحة "ھب تمام الضیاء" عن جابر."صحیح".

"إذا قام اإلمام في الركعتین فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فلیجلس فإن استوى قائما فال - 336- 721

.يجلس و يسجد سجدتي السھو"

: ابن ماجه، والطحاوي، قط. 949صحیح أبي داود ـ ھق" عن المغیرة."حم د ھ"صحیح".

."إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إلیه فھو أحق به"- 722- 186-ص 

"حم خد م د ھـ" عن أبي ھريرة "حم" عن وھب بن حذيفة."صحیح".

وضوء و استن ثم قام فصلى أطاف به الملك و دنا "إذا قام الرجل يتوضأ لیال أو نھارا فأحسن ال- 337- 723

.منه حتى يضع فاه على فیه فما يقرأ إال في فیه، و إذا لم يستن أطاف به و ال يضع فاه على فیه"

: ھق، الضیاء 113الصحیحة "محمد بن نصر في الصالة" عن ابن شھاب مرسال."صحیح".

علي.–

یت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدھما المنكر ولآلخر النكیر فیقوالن: ما كنت "إذا قبر الم- 338- 724

تقول في ھذا الرجل؟ فیقول: ما كان يقول ھو: عبد هللا و رسوله أشھد أن ال إله إال هللا و أن محمد عبده 

ثم ينور له و رسوله، فیقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین 

فیه ثم يقال: نم فیقول: أرجع إلى أھلي فأخبرھم، فیقوالن: نم كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب 

أھله إلیه، حتى يبعثه هللا من مضجعه ذلك، و إن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قوال فقلت مثله 

ئمي علیه فتلتئم علیه فتختلف أضالعه فال ال أدري فیقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فیقال لألرض: الت

.يزال فیھا معذبا حتى يبعثه هللا من مضجعه ذلك"

. 1391الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."حسن".

.؛ حتى تستحد المغیبة و تمتشط الشعثة"1"إذا قدم أحدكم لیال فال يأتین أھله طروقا- 339- 725

" عن جابر."م"صحیح".
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أي لیال. 1



"إذا قدم العشاء و حضرت الصالة فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة المغرب و ال - 340- 726- 187-ص 

.تعجلوا عن عشائكم"

"ق" عن أنس."صحیح".

السجدة فسجد اعتزل الشیطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد "إذا قرأ ابن آدم - 727

.فله الجنة و أمرت بالسجود فعصیت فلي النار"

. 369مختصر مسلم 69إصالح المساجد "حم م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا قرأ اإلمام فأنصتوا"- 728

: حم، د، ن، ھـ. 394، اإلرواء 893صحیح أبي داود "م" عن أبي موسى."صحیح".

دُ لِلَّهِ}"إذا قرأتم - 341- 729 مْ }فاقرءوا {الْحَ یمِ مَنِ الرَّحِ مِ اللَّهِ الرَّحْ ْ إنھا أم القرآن و أم الكتاب و {بِس

}السبع المثاني و یمِ مَنِ الرَّحِ مِ اللَّهِ الرَّحْ ْ . إحدى آياتھا"{بِس

. 1183الصحیحة ط ھق" عن أبي ھريرة."ق"صحیح".

."إذا قسمت األرض و حدت فال شفعة فیھا"- 342- 730

. 1375الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا قضى أحدكم الصالة في مسجده فلیجعل لبیته نصیبا من صالته فإن هللا تعالى جاعل في بیته - 731

.من صالته خیرا"

. 1392الصحیحة "حم م ھـ" عن جابر "الدارقطني في األفراد" عن أنس."."صحیح

."إذا قضى أحدكم حجه فلیعجل الرجوع إلى أھله فإنه أعظم ألجره"- 732

. 1379الصحیحة "ك ھق" عن عائشة."حسن".

رجع إلى بیته فلیصل في بیته "إذا قضى أحدكم صالته في المسجد ثم - 343- 733- 188-ص 

.ركعتین و لیجعل لبیته نصیبا من صالته فإن هللا جاعل في بیته من صالته خیرا"

"حم ع" عن أبي سعید."صحیح".

خضعانا لقوله كأنه سلسلة "إذا قضى هللا تعالى األمر في السماء ضربت المالئكة بأجنحتھا - 344- 734

على صفوان، فإذا فزع عن قلوبھم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق و ھو العلي الكبیر، 

فیسمعھا مسترقوا السمع و مسترقوا السمع ھكذا واحد فوق آخر فربما أدرك الشھاب المستمع قبل أن 

ا إلى الذي يلیه إلى الذي ھو أسفل منه يرمي بھا إلى صاحبه فیحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بھ

حتى يلقوھا إلى األرض، فتلقى على فم الساحر فیكذب معھا مئة كذبة فیصدق فیقولون: ألم تخبرنا يوم 

.كذا و كذا يكون كذا و كذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء"

ابن خزيمة، ھق في األسماء. ،1293الصحیحة "خ ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا قضى هللا تعالى لعبد أن يموت بأرض جعل هللا له إلیھا حاجة"- 735

. 110المشكاة "ت ك" عن مطر بن عكامس "ت" عن أبي عزة."صحیح".

."إذا قعد بین شعبھا األربع و ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"- 345- 736



حم عن عائشة، د عن أبي ھريرة. "حم" عن عائشة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا قلت لصاحبك و اإلمام يخطب يوم الجمعة: أنصت - 737

.فقد لغوت"- 189-ص 

، اإلرواء 1018، صحیح أبي داود 87الضعیفة "مالك حم ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

619 .

"إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن - 346- 738

ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 

.تستوي قائما ثم افعل ذلك في صالتك كلھا"

289، اإلرواء 80صفة الصالة، صحیح أبي داود "ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

. 282، 261مختصر مسلم 

."إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء و اجعل الماء بین أصابع يديك و رجلیك"- 347- 739

.1306الصحیحة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

ثم كبر فإن كان معك قرآن 1كما أمرك هللا، ثم قم فاستقبل القبلة"إذا قمت إلى الصالة فتوضأ- 348- 740

فاقرأه، و إن لم يكن معك قرآن فاحمد هللا و ھلله و كبره، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن ثم ارفع رأسك 

فاعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم ارفع رأسك فاعتدل قاعدا حتى تقضي صالتك فإذا فعلت ذلك 

.تك و إن انتقصت من ذلك شیئا فإنما انتقصت من صالتك"فقد تمت صال

. 79، صفة الصالة 807صحیح أبي داود " عن رفاعة البدري.3""صحیح".

"إذا قمت إلى الصالة فكبر ثم اقرأ ما تیسر معك من- 349- 741
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.297/ 2/ 4وغیره "ثم تشھد وأقم" وكذا رواه البخاري في "التاريخ" 25الرافقي رقم فائدة ھامة: زاد1

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن - 190-ص 

.ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صالتك كلھا"

، 279، صفة الصالة 300، اإلرواء 802صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.3"حم ق "صحیح".

.282مختصر مسلم 

"إذا قمت في صالتك فصل صالة مودع و ال تكلم بكالم تعتذر منه و اجمع اإلياس مما في أيدي - 742

.الناس"

. 401الصحیحة "حم ھـ" عن أبي أيوب."صحیح".

.إذا قمتم في الصالة فال تسبقوا قارئكم بالركوع و السجود و لكن ھو يسبقكم""- 350- 743

. 1393الصحیحة "البزار" عن سمرة."صحیح".

."إذا كان اثنان يتناجیان فال تدخل بینھما"- 744

: حم، أبو نعیم. 1395الصحیحة"ابن عساكر" عن ابن عمر."صحیح".



"إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إلیھا فإذا بلغ أقصى أثره قبضه هللا إلیه فتقول األرض - 351- 745

.يوم القیامة رب ھذا ما استودعتني"

*. 392: ابن عاصم 1222الصحیحة "ھـ الحكیم ك" عن ابن مسعود."صحیح".

.أحدكم صائما فلیفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طھور""إذا كان - 352- 746

: حم، ت، ابن ماجه، الدارمي، 1990المشكاة "د ك ھق" عن سلمان بن عامر."صحیح".

حب. 
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وھو تصحیف.346السنة 3/222* في الصحیحة 

"إذا كان أحدكم فقیرا فلیبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عیاله فإن كان فضل - 747- 191-ص 

.فعلى ذي قرابته فإن كان فضل فھاھنا و ھاھنا"

: ھق. 833اإلرواء "حم م ن د" عن جابر."صحیح".

عضه في الشمس "إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل و صار بعضه في الظل و ب- 748

.فلیقم"

. 737الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا كان أحدكم في الصالة فال يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره"- 353- 749

عن أبي سعید الخدري وغیره.550صحیح الترغیب "حم ن" عن رجل من الصحابة."صحیح".

كان أحدكم في الصالة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث؟ فأشكل علیه فال ينصرف "إذا- 354- 750

.حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"

: حم، م، الدارمي، أبو عوانة. 169صحیح أبي داود "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

.يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"فال1"إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بین ألیتیه- 355- 751

حم، م، الدارمي، أبو عوانة.:169صحیح أبي داود "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا كان أحدكم في صالة فإنه يناجي ربه فلینظر أحدكم ما يقول في صالته و ال ترفعوا -355/1- 752

.أصواتكم فتؤذوا المؤمنین"

: 1203، صحیح أبي داود 1597الصحیحة "البغوي" عن رجل من بني بیاضة."صحیح".

أبي سعید. -حم، د، ابن خزيمة، ك، ھق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ألییه".1

."إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجھه فإن هللا قبل وجھه إذا صلى"- 753- 192-ص 

"مالك ق ن" عن ابن عمر.ح"."صحی

"إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا يمر بین يديه و لیدرأه ما استطاع فإن أبى فلیقاتله فإنما - 356- 754

.ھو شیطان"



: خ. 964صحیح أبي داود "م د ن" عن أبي سعید."صحیح".

ما استطاع فإن أبى فلیقاتله فإن 1يدع أحدا يمر بین يديه و لیدرأه"إذا كان أحدكم يصلي فال - 357- 755

.معه القرين"

وزاد خ، د، ت، نحوه. 561صحیح الترغیب "حم م ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

*."إذا كان أحدكم يصلي فال يرفع بصره إلى السماء ال يلتمع"- 358- 756

وزاد ن وغیره. 551صحیح الترغیب "طس" عن أبي سعید."صحیح".

.2"إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع"- 359- 757

**. 3/151صحیح مسلم "د" عن ابن عباس."صحیح".

."إذا كان الماء قلتین فإنه ال ينجس"- 360- 758

: حب. 58-56اود ، صحیح أبي د23اإلرواء "د ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح".

"إذا كان أول لیلة من شھر رمضان صفدت الشیاطین و مردة- 759

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: ولیدفعه بیده. "فلیقاتله" يعني فلیدفعه أشد من األول، ورواه اإلسماعیلي بلفظ "فإن أبى فلیجعل 1

يده في صدره ويدفعه".

وھو العاشر من شھر هللا المحرم.قلت: يعني مع عاشوراء، 2

الحاشیة، ألن المنذري ترك ھذا الحديث.163** مختصر مسلم 

الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منھا باب و فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منھا باب و - 193-ص 

.و ذلك كل لیلة"

.1961، 1960المشكاة "ت ھـ حب ك ھق" عن أبي ھريرة."حسن".

."إذا كانت الفتنة بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب"- 760

: حم، ت. 1380الصحیحة "ھـ" عن أھبان."حسن".

.ینھما جاء يوم القیامة و شقه ساقط""إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل ب- 761

. 2077الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا كان ثالثة جمیعا فال يتناجى اثنان دون الثالث"- 361- 762

. 1403الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ا أحدھم""إذا كان ثالثة في سفر فلیؤمرو- 362- 763

. 2454اإلرواء "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إذا كان جنح اللیل فكفوا صبیانكم فإن الشیاطین تنتشر حینئذ فإذا ذھب ساعة من اللیل فخلوھم - 764

هللا و و أغلقوا األبواب و اذكروا اسم هللا فإن الشیطان ال يفتح بابا مغلقا، و أوكئوا قربكم و اذكروا اسم 

.و أطفئوا مصابیحكم"1خمروا آنیتكم و اذكروا اسم هللا و لو أن تعرضوا علیه شیئا

.1281، مختصر مسلم 39، اإلرواء 40الصحیحة "حم ق د ن" عن جابر."صحیح".

"إذا كان دم الحیض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان- 363- 765



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عودا". أي ولو أن تضعوا على رأس اإلناء عودا بعرضه.105/ 6وفي رواية مسلم 1

.ذلك فأمسكي عن الصالة و إذا كان اآلخر فتوضئي و صلي فإنما ھو عرق"- 194-ص 

، اإلرواء 284صحیح أبي داود "د ن ك" عن فاطمة بنت أبي حبیش "ن" عن عائشة."صحیح".

204.

."إذا كان رمضان فاعتمري فیه فإن عمرة فیه تعدل حجة"- 364- 766

. 1587, 869اإلرواء "ن" عن ابن عباس."صحیح".

."إذا كان شيء من أمر دنیاكم فأنتم أعلم به و إذا كان شيء من أمر دينكم فإلي"- 365- 767

وعائشة."حم م" عن أنس "ه" عن أنس "صحیح".

1"إذا كان ألحدكم ثوبان فلیصل فیھما فإن لم يكن إال ثوب فلیأتزر و ال يشتمل اشتمال-366- 768

.الیھود"

: حم، الطحاوي، ھق. 645صحیح أبي داود "د" عن ابن عمر."صحیح".

.يفعل فلیناوله اللقمة""إذا كان ألحدكم خادم قد كفاه المشقة فلیطعمه فإن لم- 367- 769

: حم، خد. 1399الصحیحة " عن جابر.2"طص"صحیح".

."إذا كان ألحدكم شعر فلیكرمه"- 770

أبي –: الطحاوي؛ أبونعیم، ھب 500الصحیحة "د" عن أبي ھريرة "ھب" عن عائشة."صحیح".

ھريرة. 
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افتعال من الشملة، وھو كساء يتلفف فیه، والمنھي عنه ھو التجلل بالثوب وإسباله من غیر أن يرفع 1

طرفه. "نھاية". 

نسخة الظاھرية طس ولعله الصواب فإني 1/77/1كذا األصل، وكذا في "الزيادة"، وفي "الجامع الكبیر" 2

النضیر".لم أجده في "طص" وقد رتبته وخرجته بـ "الروض

"إذا كان لیلة النصف من شعبان اطلع هللا إلى خلقه فیغفر للمؤمنین و - 368- 771- 195-ص 

.يملي للكافرين و يدع أھل الحقد بحقدھم حتى يدعوه"

. 511: طب، ابن أبي عاصم 1143الصحیحة "ھب" عن أبي ثعلبة الخشني."حسن".

.ج اثنان دون الثالث""إذا كانوا ثالثة فال يتنا- 772

: حم، خد، د، ابن ماجه، مختصر مسلم 1402الصحیحة "مالك ق" عن ابن عمر."صحیح".

1430 .

."إذا كانوا ثالثة فلیؤمھم أحدھم و أحقھم باإلمامة أقرؤھم"- 773

"حم م ن" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا كان يوم الجمعة قعدت المالئكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء من الناس على قدر - 369- 774



منازلھم، فرجل قدم جزورا و رجل قدم بقرة و رجل قدم شاة و رجل قدم دجاجة و رجل قدم عصفورا و 

سجد يستمعون رجل قدم بیضة، فإذا أذن المؤذن و جلس اإلمام على المنبر طووا الصحف و دخلوا الم

.الذكر"

وزاد ابن خزيمة في 710صحیح الترغیب "حم الضیاء" عن أبي سعید."صحیح".

"صحیحه" بنحوه. 

"إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد مالئكة يكتبون الناس على قدر منازلھم - 775

األول فاألول فإذا جلس اإلمام

كمثل الذي يھدي بدنة ثم كالذي 1طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذكر و مثل المھجر- 196-ص 

.يھدي بقرة ثم كالذي يھدي الكبش ثم كالذي يھدي الدجاجة ثم كالذي يھدي البیضة"

وزاد مالك، د. 710، صحیح الترغیب 406مختصر مسلم "ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.وم الجمعة و لیلة الجمعة فأكثروا الصالة علي""إذا كان ي- 370- 776

. 1407الصحیحة "الشافعي" عن صفوان بن سلیم مرسال."حسن".

"إذا كان يوم القیامة أدنیت الشمس من العباد حتى تكون قید میل أو اثنین فتصھرھم - 371- 777

قبیه و منھم من يأخذه إلى ركبتیه و الشمس فیكونون في العرق كقدر أعمالھم فمنھم من يأخذه إلى ع

.منھم من يأخذه إلى حقويه و منھم من يلجمه إلجاما"

: م. 1382الصحیحة "حم ت" عن المقداد."صحیح".

"إذا كان يوم القیامة أعطى هللا تعالى كل رجل من ھذه األمة رجال من الكفار فیقال له: ھذا فداؤك - 778

.من النار"

: حم، ابن عساكر. 1381الصحیحة "م" عن أبي موسى."صحیح".

"إذا كان يوم القیامة بعث هللا إلى كل مؤمن ملكا معه كافر فیقول الملك للمؤمن: يا مؤمن ھاك ھذا - 779

.الكافر فھذا فداؤك من النار"

: ابن عساكر. 1381الصحیحة "طب الحاكم في الكنى" عن أبي موسى."صحیح".
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يعني المبكر وزنا ومعنى. 1

فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه 1"إذا كان يوم القیامة شفعت- 372- 780- 197-ص 

.: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء"2خردلة من إيمان فیدخلون ثم يقول

. 849و 842انظر السنة البن أبي عاصم "خ" عن أنس."صحیح".

."إذا كان يوم القیامة كنت إمام النبیین و خطیبھم و صاحب شفاعتھم غیر فخر"- 781

. 5318المشكاة "حم ت ھـ ك" عن أبي بن كعب."حسن".

.ال لغیر هللا فلیطلب ثوابه ممن عمله له""إذا كان يوم القیامة نادى مناد: من عمل عم- 782

. 5318، المشكاة 1/75تخريج الترغیب "ابن سعد" عن أبي سعد بن أبي فضالة."حسن".



"إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث و ال يجھل فإن امرء شاتمه أو قاتله فلیقل: إني صائم إني - 783

.صائم"

عن أبي ھريرة."مالك ق د ھـ""صحیح".

"إذا كبر اإلمام فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا و إذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا - 373- 784

.و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعین"

. 617- 614، صحیح أبي داود 2/78مجمع الزوائد "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "شفعت".1

، 77/1و"الكبیر" 22/1يعني الرب تبارك وتعالى، كذا وقع في األصل "يقول". وكذا ھو في "الزيادة" ق2

وقال: "وھو الموجود 13/395والذي في"خ" "قال" يعني النبي صلى هللا علیه وسلم، وعلیه شرح الحافظ 

". عند أكثر الرواة

.علیھا"1"إذا كره االثنان الیمین أو استحباھا فلیستھما- 374- 785- 198-ص 

: خ. 2660اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا كنتم ثالثة فال يتناج رجالن دون اآلخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه"- 786

. 1430: د، الدارمي، مختصر مسلم 2402الصحیحة "حم ق ت ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

."إذا لبستم و إذا توضأتم فابدءوا بمیامنكم"- 787

. 401المشكاة "د حب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا لعب الشیطان بأحدكم في منامه فال يحدث به الناس"- 788

.7/54صحیح مسلم "م ھـ" عن جابر."صحیح".

"إذا لقي أحدكم أخاه فلیسلم علیه فإن حالت بینھما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقیه فلیسلم - 789

.علیه"

. 186الصحیحة "د ھـ ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا لقي الرجل أخاه المسلم فلیقل: السالم علیكم و رحمة هللا"- 375- 790

: ابن السني. 1403الصحیحة جل من الصحابة."ت" عن ر"صحیح".

."إذا لقیتم المشركین في الطريق فال تبدءوھم بالسالم و اضطروھم إلى أضیقھا"- 376- 791

: حم، م، د. 1411الصحیحة "ابن السني" عن أبي ھريرة."صحیح".
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أي لیقترعا.1

"إذا مات أحدكم عرض علیه مقعده بالغداة و العشي إن كان من أھل الجنة فمن - 792- 199-ص 

.أھل الجنة و إن كان من أھل النار فمن أھل النار يقال له: ھذا مقعدك حتى يبعثك هللا إلیه يوم القیامة"



"ق ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

.ذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له""إ- 793

.1001، مختصر مسلم 1580، اإلرواء 174أحكام الجنائز" عن أبي ھريرة.3"خد م "صحیح".

."إذا مات صاحبكم فدعوه ال تقعوا فیه"- 794

. 482الصحیحة "د" عن عائشة."صحیح".

"إذا مات ولد العبد قال هللا تعالى لمالئكته: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: نعم فیقول: قبضتم ثمرة - 795

فؤاده؟ فیقولون: نعم، فیقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدك و استرجع فیقول هللا تعالى: ابنوا لعبدي 

.بیتا في الجنة و سموه بیت الحمد"

. 1408الصحیحة "ت" عن أبي موسى."حسن".

."إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا و معه نبل فلیمسك على نصالھا بكفه ال يعقر مسلما"- 796

. 1817مختصر مسلم "ق د ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

إلیھا ملكا فصورھا و خلق سمعھا و بصرھا و "إذا مر بالنطفة اثنتان و أربعون لیلة بعث هللا - 377- 797

؟ فیقضي ربك ما شاء و يكتب الملك، ثم 1جلدھا و لحمھا و عظامھا، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عین يوما علقة، قلت: إنما يقول الملك ذلك بعد أن تمر النطفة في األطوار الثالثة: أربعین يوما نطفة، أرب1

وأربعین يوما مضغة. كما في حديث ابن مسعود اآلتي بلفظ: "إن أحدكم يجمع خلقه..."، ففي حديث 

حذيفة اختصار، فتنبه.

يقول: يا رب أجله فیقول ربك ما شاء و يكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه فیقضي ربك - 200-ص 

.ده فال يزيد على أمر و ال ينقص"ما شاء و يكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحیفة في ي

.2322الضعیفة "م" عن حذيفة بن أسید."صحیح".

"إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس و رد من ھؤالء واحد أجزأ عن ھؤالء و - 798

.عن ھؤالء"

. 1412یحة الصح"حل" عن أبي سعید."صحیح".

."إذا مرض العبد أو سافر كتب هللا تعالى له من األجر مثل ما كان يعمل صحیحا مقیما"- 799

. 560، اإلرواء 1015الروض "حم خ" عن أبي موسى."صحیح".

ضه أو "إذا مرض العبد قال هللا للكرام الكاتبین: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقب- 378- 800

.أعافیه"

. 560اإلرواء "ش" عن عطاء بن يسار مرسال."صحیح".

."إذا مشت أمتي المطیطاء و خدمھا أبناء الملوك أبناء فارس و الروم سلط شرارھا على خیارھا"- 801

.956الصحیحة "ت" عن ابن عمر."صحیح".

شطر اللیل أو ثلثاه ينزل هللا إلى السماء الدنیا فیقول: ھل من سائل فیعطى؟ ھل "إذا مضى- 379- 802

.من داع فیستجاب له؟ ھل من مستغفر فیغفر له؟ حتى ينفجر الصبح"

وأحمد، 498، السنة البن أبي عاصم 2/176مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

یرھم*.وابن خزيمة في "التوحید" وغ
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* وانظر كتاب "شرح حديث النزول" لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، طبع المكتب اإلسالمي. 

."إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء و استجیب الدعاء"- 803- 201-ص 

.1413الصحیحة "ع ك" عن أبي أمامة."صحیح".

."إذا نام أحدكم و في يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه"- 380- 804

: حم، خد، د، ت، الدارمي، حب. 823الروض النضیر "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

حتى "إذا نزل أحدكم منزال فلیقل: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق فإنه ال يضره شيء- 805

. يرتحل عنه"

. 8/76مسلم "م" عن خولة بنت حكیم."صحیح".

."إذا نسي أحدكم اسم هللا على طعامه فلیقل إذا ذكر: باسم هللا أوله و آخره"- 806

. 1965اإلرواء "ع" عن امرأة."صحیح.

.یھا إذا ذكرھا""إذا نسي أحدكم صالة أو نام عنھا فلیصل- 381- 807

: ن، ابن ماجه، الطحاوي. 3/128صحیح أبي داود "ت" عن أبي قتادة."صحیح".

."إذا نظر أحدكم إلى من فضل علیه من المال و الخلق فلینظر إلى من ھو أسفل منه"- 808

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

.في المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك إلى غیره""إذا نعس أحدكم و ھو- 809

: 1025، صحیح أبي داود 1394، المشكاة 468الصحیحة "د ت" عن ابن عمر."صحیح".

حم، ابن خزيمة، حب، ك، ھق. 

"إذا نعس أحدكم و ھو يصلي فلیرقد حتى يذھب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى - 810- 202-ص 

.يدري لعله يذھب يستغفر فیسب نفسه"و ھو ناعس ال

. 386مختصر مسلم 1183صحیح أبي داود "مالك ق د ت ھـ" عن عائشة."صحیح".

."إذا نعس أحدكم و ھو يصلي فلینصرف فلینم حتى يعلم ما يقول"- 382- 811

. 1183صحیح أبي داود "حم خ ن" عن أنس."صحیح".

."إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فلیتحول إلى مقعد صاحبه و لیتحول صاحبه إلى مقعده"- 812

. 468الصحیحة "ھق الضیاء" عن سمرة."صحیح".

."إذا نعس الرجل و ھو يصلي فلینصرف لعله يدعو على نفسه و ھو ال يدري"- 384- 813

. 1183صحیح أبي داود "ن حب" عن عائشة."صحیح".

."إذا نكح العبد بغیر إذن مواله فنكاحه باطل"- 385- 814

: الدارمي، ابن ماجه. 1933اإلرواء "د" عن ابن عمر."حسن".

"إذا نمتم فأطفئوا المصباح فإن الفأرة تأخذ الفتیلة فتحرق أھل البیت و أغلقوا األبواب و أوكئوا - 815

.ة و خمروا الشراب"األسقی



: حم. 4303المشكاة "طب ك" عن عبدهللا بن سرجس."صحیح".

.إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشیطان يدل مثل ھذه على ھذا فیحرقكم""- 386- 816

. 1426الصحیحة "د حب ك ھب" عن ابن عباس."صحیح".

ذا نودي بالصالة أدبر الشیطان و له ضراط، حتى ال يسمع التأذين فإذا "إ- 387- 817- 203-ص 

قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصالة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بین المرء و نفسه 

.يقول: اذكر كذا و اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ال يدري كم صلى"

. 196مختصر مسلم 529صحیح أبي داود عن أبي ھريرة."مالك ق د ن" "صحیح".

."إذا نودي بالصالة فتحت أبواب السماء و استجیب الدعاء"- 818

. 1413الصحیحة الضیاء" عن أنس.1"الطیالسي، ع"صحیح".

819 -.

.2"طب" عن صھیب"صحیح".

"إذا وجد أحدكم ألما فلیضع يده حیث يجد ألمه و لیقل سبع مرات: أعوذ بعزة هللا و قدرته على كل - 820

.شيء من شر ما أجد"

بن عثمان -: مالك، د، ن، ك، 1415الصحیحة "حم طب" عن كعب بن مالك."صحیح".

أبي العاص. 

.إذا وجد أحدكم ذلك يعني المذي فلینضح فرجه و لیتوضأ وضوءه للصالة""- 388- 821

:د. 201صحیح أبي داود "مالك حم ھـ حب" عن المقداد بن األسود."صحیح".

"إذا وجد أحدكم في بطنه شیئا فأشكل علیه أخرج - 389- 822
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والتصحیح من "الجامعین".4األصل 1

.611يشھد له الحديث المتقدم "إذا سمعتم أصوات الديكة..." رقم 2

.منه شيء أم ال؟ فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"- 204-ص 

.119و 107اإلرواء "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

.فلینصرف فلیتوضأ"1وجد أحدكم في صالته رزا"إذا- 390- 823

. 1414األحاديث الصحیحة "طس" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل"- 191- 824

: الدارمي، أبو عوانة. 234صحیح أبي داود. "سمويه" عن أنس."صحیح".

.م فأرجحوا""إذا وزنت- 392- 825

أحاديث البیوع. "ھـ، الضیاء" عن جابر."صحیح".

."إذا وسد األمر إلى غیر أھله فانتظر الساعة"- 826

. 2-البخاري: العلم "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".



."إذا وضع أحدكم بین يديه مثل مؤخرة الرحل فلیصل و ال يبال من مر وراء ذلك"- 393- 827

. 63صفة الصالة "م ت" عن طلحة."صحیح".

."إذا وضع السیف في أمتي لم يرتفع عنھا إلى يوم القیامة"- 828

: د، ك. 5406المشكاة "ت" عن ثوبان."صحیح".

.ه""إذا وضع الطعام فخذوا من حافته و ذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسط- 829

. 60/237/2مختار "ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

"إذا وضعت الجنازة و احتملھا الرجال على أعناقھم- 394- 830
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الرز في األصل الصوت الخفي، ويريد به القرقرة. نھاية.1

و إن كانت غیر صالحة قالت ألھلھا: يا ويلھا أين فإن كانت صالحة قالت: قدموني - 205-ص 

.تذھبون بھا؟ يسمع صوتھا كل شيء إال اإلنسان و لو سمعھا اإلنسان لصعق"

: ھق.72أحكام الجنائز "حم خ ن" عن أبي سعید."صحیح".

.حتى يفرغ منه""إذا وضع عشاء أحدكم و أقیمت الصالة فابدءوا بالعشاء و ال يعجل- 395- 831

"حم ق د" عن ابن عمر."صحیح".

."إذا وضعتم موتاكم في قبورھم فقولوا: بسم هللا و على سنة رسول هللا"- 832

. 747اإلرواء "حم حب طب ك ھق" عن ابن عمر."صحیح".

اب له طھور"."إذا وطئ األذى أحدكم بنعله فإن التر- 396- 833

. 413, 409صحیح أبي داود"د" عن أبي ھريرة وعائشة."صحیح".

"إذا وطئ األذى بخفیه فطھورھما التراب".- 397- 834

. 410صحیح أبي داود "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

حد جناحیه داء و في اآلخر شفاء و إنه "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیغمسه فإن في أ- 398- 835

.يتقي بجناحه الذي فیه الداء فلیغمسه كله ثم لینزعه"

: الطحاوي. 38، الصحیحة 175اإلرواء "د حب" عن أبي ھريرة."صحیح".

فاء و إنه "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیمقله فیه فإن في أحد جناحیه سما و في اآلخر ش- 399- 836

.يقدم السم و يؤخر الشفاء"

: الطیالسي، ابن ماجه، ع، حب. 39الصحیحة "حم ن ك" عن أبي سعید."صحیح".

"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه ثم لینزعه فإن في أحد جناحیه داء - 837- 206-ص 

.و في اآلخر شفاء"

: حم، ابن ماجه، الطحاوي. 38الصحیحة يرة."خ ھـ" عن أبي ھر"صحیح".

."إذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فال شفعة"- 400- 838

: حم، خ، د، ابن ماجه، ابن الجارود، ھق. 1537اإلرواء "ت" عن جابر."صحیح".



لمخرج باسم هللا ولجنا و باسم هللا "إذا ولج الرجل بیته فلیقل: اللھم إني أسألك خیر المولج و خیر ا- 839

.خرجنا و على هللا ربنا توكلنا ثم يسلم على أھله"

. 225، الصحیحة 2444المشكاة "د طب" عن أبي مالك األشعري."صحیح".

.الثامنة بالتراب"1"إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه- 401- 840

: 167، اإلرواء 67صحیح أبي داود "حم م د ن ھـ" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح".

. 119الدارمي، أبو عوانة مختصر مسلم 

."إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیرقه ثم لیغسله سبع مرات"- 402- 841

.24اإلرواء "م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات"- 403- 842

: مالك، 24اإلرواء " عن ابن عمر "البزار" عن ابن عباس.2"ن ھـ" عن أبي ھريرة "ھـ"صحیح".

حم، ق، أبو عوانة. 
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.- زھیر-834األولى، كما في الحديث التعفیر: رشه بالتراب، واألصل أن ذلك في1

األصل " * ز" والتصحیح من "الزيادة".2

."إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات أوالھن بالتراب"- 404- 843- 207-ص 

: م، أبو عوانة، د، ت.167اإلرواء 64صحیح أبي داود "حم ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.إذا ولي أحدكم أخاه فلیحسن كفنه""- 844

: ت، ابن الجارود، ك. 58الجنائز"حم م د ن" عن جابر "ت ھـ" عن أبي قتادة."صحیح".

."إذا ولي أحدكم أخاه فلیحسن كفنه فإنھم يبعثون في أكفانھم و يتزاورون في أكفانھم"- 845

.1425الصحیحة .1"سمويه عق خط" عن أنس"صحیح".

"إذا ھلك كسرى فال كسرى بعده و إذا ھلك قیصر فال قیصر بعده و الذي نفسي بیده لتنفقن - 405- 846

.كنوزھما في سبیل هللا"

"حم ق" عن جابر بن سمرة "حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

من غیر الفريضة ثم لیقل: اللھم إني أستخیرك بعلمك و "إذا ھم أحدكم باألمر فلیركع ركعتین- 406- 847

أستقدرك بقدرتك و أسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر و ال أقدر و تعلم و ال أعلم و أنت عالم الغیوب، 

اللھم فإن كنت تعلم ھذا األمر و تسمیه باسمه خیرا لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري فاقدره لي 

فیه، اللھم و إن كنت تعلمه شرا لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري و يسره لي ثم بارك لي 

.فاصرفني عنه و اصرفه عني و اقدر لي الخیر حیث كان ثم رضني به"

. 50الصفحة 98صحیح الكلم الطیب .2" عن جابر4"حم خ "صحیح".
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. 1/87/2عن جابر" والتصحیح من " الجامع الكبیر" األصل "عن الحارث 1

. 417له شاھد في الكتاب اآلخر برقم 2



.- 848- 208-ص 

. 1156اإلرواء "د ن ھـ ك" عن نبیشة."صحیح".

الموت في صالته لحري أن يحسن صالته و صل "اذكر الموت في صالتك فإن الرجل إذا ذكر - 407- 849

.صالة رجل ال يظن أنه يصلي صالة غیرھا و إياك و كل أمر يعتذر منه"

"فر" عن أنس وحسنه ابن حجر وھو نادر في مفاريد مسند الفردوس فإن أكثرھا ضعاف."حسن".

.1421الصحیحة 

مه و من لم يكن أكل فلیصم فإن الیوم يوم "أذن في الناس أن من كان أكل فلیصم بقیة يو- 408- 850

.عاشوراء"

"حم ق ن" عن سلمة بن األكوع "م" عن الربیع بنت معوذ."صحیح".

."أذن في الناس أنه من شھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له مخلصا دخل الجنة"- 409- 851

. 1135الصحیحة "البزار ع" عن عمر."صحیح".

.حتى أنھاك"1"إذنك علي أن يرفع الحجاب و أن تستمع لسوادي- 410- 852

: ابن سعد، أبو عبید. 1427الصحیحة "حم م ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

"أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجاله في األرض السفلى و على قرنه العرش و - 411- 853

.شحمة أذنیه و عاتقه خفقان الطیر سبعمائة عام يقول ذلك الملك سبحانك حیث كنت"بین 

. 150الصحیحة "طس" عن أنس."صحیح".
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ع سره. األصل "السوادي" بفتح السین والصواب بكسره، يعني سري، قال أحمد: أذن له أن يسم1

"أذن لي أن أحدث عن ملك من مالئكة هللا تعالى حملة العرش ما بین شحمة - 854- 209-ص 

.أذنه إلى عاتقه مسیرة سبعمائة سنة"

. 151، الصحیحة 298الطحاوية "د الضیاء" عن جابر."صحیح".

.اء ال يغادر سقما""أذھب الباس رب الناس اشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شف- 855

: حم، ق، حب، 4552المشكاة "حم د ھـ" عن ابن مسعود "حم ھـ" عن عائشة."صحیح".

عائشة، حب، ك، جمیلة بنت المجلل. 

ثم استھما ثم اقتسما ثم لیحلل كل واحد منكما صاحبه".1اذھبا و توخیا"- 413- 856

: حم، د، قط، ھق. 1423اإلرواء"ك" عن أم سلمة."حسن".

"اذھب بنعلي ھاتین فمن لقیت من وراء ھذا الحائط يشھد أن ال إله إال هللا مستیقنا بھا قلبه - 414- 857

.فبشره بالجنة"

.12مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اذھب فاغتسل بماء و سدر و ألق عنك شعر الكفر"- 415- 858

: طص، ك.383صحیح أبي داود: "طب" عن واثلة."حسن".



."اذھب فانظر إلیھا فإنه أحرى أن يؤدم بینكما"- 416- 859

. 96الصحیحة "حم قط ك ھق" عن أنس "حم ھـ قط طب ھق" عن المغیرة بن شعبة."صحیح".

"اذھب فإن في البیت ثالثة منھم غالم قد صلى- 417- 860
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األصل: "توضیا" والتصويب من "الزيادة" و"الجامع". والمعنى: اقصد الحق فیما تصنعانه من القسمة، 1

ولیأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة " نھاية".

.فخذه و ال تضربه فإنا قد نھینا عن ضرب أھل الصالة"- 210-ص 

.1428الصحیحة "ھب" عن أبي أمامة."حسن".

."اذھب فقد ملكتكھا بما معك من القرآن"- 418- 861

. 820مختصر مسلم "ق ن" عن سھل بن سعد."حسن".

."- يعني كسرى-"اذھبوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي قد قتل ربه اللیلة - 419- 862

. 1429الصحیحة "أبو نعیم" عن دحیة."صحیح".

فاكسروا بیعتكم و انضحوا مكانھا من ھذا الماء و 1"اذھبوا بھذا الماء فإذا قدمتم بلدكم- 420- 863

.اتخذوھا مسجدا"

: ن، ابن سعد، أبو نعیم. 1430الصحیحة "حم حب" عن طلق بن علي."صحیح".

"اذھبوا بھذه الخمیصة إلى أبي جھم بن حذيفة و أتوني بأنبجانیته فإنھا ألھتني آنفا في - 421- 864

.صالتي"

. 232، مختصر مسلم 376، اإلرواء 848صحیح أبي داود "ق د ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

.إلى بعض نسائه فلیغیره بشيء و جنبوه السواد"-يعني بأبي قحافة-"اذھبوا به - 422- 865

. 105غاية لمرام "حم م" عن جابر."صحیح".

."أرى أن تجعلھا في األقربین"- 423- 866

"ق" عن أنس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "إلى بلدكم" والتصحیح من "الزيادة" و"الجامع" ومصادر الحديث. 1

"أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع األواخر فمن كان متحريھا فلیتحرھا في - 424- 867- 211-ص 

.السبع األواخر"

"مالك حم ق" عن ابن عمر."صحیح".

"أرأف أمتي بأمتي أبو بكر و أشدھم في دين هللا عمر و أصدقھم حیاء عثمان و أقضاھم علي و - 868

زيد بن ثابت و أقرؤھم أبي و أعلمھم بالحالل و الحرام معاذ بن جبل أال و إن لكل أمة أمینا و أمین أفرضھم 

.ھذه األمة أبو عبیدة بن الجراح"



. 1224الصحیحة "ع" عن ابن عمر."صحیح".

دم الرجال له لمة كأحسن "أراني اللیلة عند الكعبة فرأيت رجال آدم كأحسن ما أنت راء من أ- 425- 869

ما أنت راء من اللمم قد رجلھا فھي تقطر ماء متكئا على رجلین يطوف بالبیت فسألت من ھذا؟ فقیل 

لي: المسیح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العین الیمنى كأنھا عنبة طافیة فسألت من ھذا؟ 

.فقیل لي: المسیح الدجال"

حم ق" عن ابن عمرو."مالك "صحیح".

"أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجالن أحدھما أكبر من اآلخر فناولت السواك األصغر - 426- 870

.منھما فقیل لي: كبر فدفعته إلى األكبر منھما"

"ق" عن ابن عمر."صحیح".

.إن على رأس مئة سنة منھا ال يبقى من ھو على ظھر األرض أحدا""أرأيتكم لیلتكم ھذه؟ ف- 427- 871

"حم ق د ت" عن ابن عمر."صحیح".

.1..................""أربى الربا شتم األعراض- 872- 212-ص 

سعید –بن كلیب : الھیثم 1433الصحیحة "عب ھب" عن عمرو بن عثمان مرسال."صحیح".

بن زيد. 

"أربع إذا كن فیك فال علیك ما فاتك من الدنیا صدق الحديث و حفظ األمانة و حسن الخلق و عفة - 873

.مطعم"

"حم طب ك ھب" عن ابن عمر "طب" عن ابن عمرو "عد ابن عساكر" عن ابن عباس."صحیح".

. 3/12، تخريج الترغیب733األحاديث الصحیحة 

."أرب- 874

.6/172، صحیح مسلم 5/21المسند "ھـ " عن سمرة."صحیح".

"أربع بقین في أمتي من أمر الجاھلیة لیسوا بتاركیھا: الفخر باألحساب و الطعن في األنساب - 428- 875

ء بالنجوم و النیاحة على المیت، و إن النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القیامة علیھا و االستسقا

.سربال من قطران و درع من لھب النار"

. 2:م، ھق27، أحكام الجنائز ص 734الصحیحة "حم طب ك" عن أبي مالك األشعري."صحیح".

.ان و النیل و الفرات""أربعة أنھار من أنھار الجنة سیحان و جیح- 429- 876

: حم، أبو يعلى. 111األحاديث الصحیحة "الشیرازي في األلقاب" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أربعة تجري علیھم أجورھم بعد الموت: من مات مرابطا- 877

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 845عتبر لھا، وأوردته في الضعیف للحديث تتمة، لم أوردھا ھنا، لعدم وجود شاھد م1

. 883قلت: ويأتي لفظ مسلم قريبا 2



في سبیل هللا و من علم علما أجري له عمله ما عمل به و من تصدق بصدقة فأجرھا - 213-ص 

.يجري له ما وجدت و رجل ترك ولدا صالحا فھو يدعو له"

. 110الترغیب صحیح"حم طب" عن أبي أمامة."حسن".

"أربعة دنانیر: دينار أعطیته مسكینا ودينار أعطیته في رقبة ودينار أنفقته في سبیل هللا ودينار - 430- 878

.أنفقته على أھلك أفضلھا الذي أنفقته على أھلك"

. 3/78صحیح مسلم "خد" عن أبي ھريرة."صحیح".

.لنملة والنحلة والھدھد والصرد""أربعة من الدواب ال يقتلن: ا- 431- 879

.2490اإلرواء "ھق" عن ابن عباس."صحیح".

."أربعة يبغضھم هللا تعالى: البیاع الحالف و الفقیر المختال و الشیخ الزاني و اإلمام الجائر"- 880

. 363الصحیحة "ن ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أربعة يحتجون يوم القیامة: رجل أصم ال يسمع شیئا و رجل أحمق و رجل ھرم و رجل مات - 432- 881

في فترة: فأما األصم فیقول: رب لقد جاء اإلسالم و ما أسمع شیئا و أما األحمق فیقول: رب جاء اإلسالم 

اإلسالم و ما أعقل شیئا، و ما أعقل شیئا و الصبیان يحذفونني بالبعر، و أما الھرم فیقول: رب لقد جاء 

وأما الذي مات في الفترة فیقول: رب ما أتاني لك رسول فیأخذ مواثیقھم لیطیعنه، فیرسل إلیھم أن 

ادخلوا النار فمن

.دخلھا كانت علیه بردا و سالما و من لم يدخلھا سحب إلیھا"- 214-ص 

: ابن أبي عاصم 1434الصحیحة "حم حب" عن األسود بن سريع وأبي ھريرة."صحیح".

طب، الضیاء. 

."أربع ركعات قبل الظھر يعدلن بصالة السحر"- 433- 882

"ش" عن أبي صالح مرسال."حسن".

"أربع في أمتي من أمر الجاھلیة ال يتركوھن: الفخر في األحساب و الطعن في األنساب و - 883

.لنیاحة"االستسقاء بالنجوم و ا

: ھق، مختصر 27، أحكام الجنائز ص734الصحیحة "م" عن أبي مالك األشعري."صحیح".

. 463مسلم 

"أربع في أمتي من أمر الجاھلیة لم يدعھن الناس: الطعن في األنساب و النیاحة على المیت - 434- 884

؟!.جرب مئة بعیر فمن أجرب البعیر األول"و األنواء مطرنا بنوء كذا و كذا و اإلعداء جرب بعیر فأ

. 735الصحیحة "حم ت" عن أبي ھريرة."حسن".

."أربع قبل الظھر لیس فیھن تسلیم تفتح لھن أبواب السماء"- 885

، صحیح أبي داود 1168المشكاة "د الترمذي في الشمائل ابن خزيمة" عن أبي أيوب."حسن".

1135 .

"أربع ال يجزين في األضاحي: العوراء البین عورھا و المريضة البین مرضھا و العرجاء البین - 435- 886

.ظلعھا و العجفاء التي ال تنقي"

. 1148اإلرواء حب ك ھق" عن البراء.4"مالك حم "صحیح".



اسع و الجار الصالح و "أربع من السعادة: المرأة الصالحة و المسكن الو- 436- 887- 215-ص 

.المركب الھنيء، و أربع من الشقاء: المرأة السوء و الجار السوء و المركب السوء و المسكن الضیق"

. 282الصحیحة "ك حل ھب" عن سعد."صحیح".

و رجل صالحا يدعو له ينفعه دعاؤھم1"أربع من عمل األحیاء تجري لألموات: رجل ترك عقبا- 437- 888

تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرھا ما جرت بعده و رجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من 

.2عمل به من غیر أن ينقص من أجر من يعمل به شيء"

"طب" عن سلمان."حسن".

فیه خصلة من النفاق حتى "أربع من كن فیه كان منافقا خالصا و من كانت فیه خصلة منھن كانت- 889

.يدعھا: إذا ائتمن خان و إذا حدث كذب و إذا عاھد غدر و إذا خاصم فجر"

. 26مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح".

"أربع من كن فیه كان منافقا خالصا و من كانت فیه خصلة منھن كانت فیه خصلة من النفاق حتى - 890

.ب و إذا وعد أخلف و إذا عاھد غدر و إذا خاصم فجر"يدعھا: إذا حدث كذ

. 26مختصر مسلم " عن ابن عمرو.3"حم ق "صحیح".

"أربعون خصلة أعالھن منحة العنز ال يعمل عبد بخصلة منھا رجاء ثوابھا و تصديق موعودھا إال أدخله - 891

.هللا تعالى بھا الجنة"

"خ د" عن ابن عمرو."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الولد غالبا وتلحق به الذرية والورثة.1

كذا األصل، وكذلك ھو في"الزيادة" و"الجامع"، ويالحظ أنه لم يذكر الرابع، ولعله المرابط كما مر في 2

يث معزوا للطبراني أو غیره من حديث سلمان. وهللا أعلم. ، إنني لم أر الحد877الحديث السابق 

."ارجع إلى أبويك فاستأذنھما فإن أذنا لك فجاھد و إال فبرھما"- 438- 892- 216-ص 

. 119اإلرواء "حم د ك" عن أبي سعید."صحیح".

صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت "ارجعوا إلى أھلیكم فكونوا فیھم و علموھم و مروھم و- 439- 893

.الصالة فلیؤذن لكم أحدكم و لیؤمكم أكبركم"

. 213اإلرواء "حم ق ن" عن مالك بن الحويرث."صحیح".

."أرحامكم أرحامكم"- 894

. 1538األحاديث الصحیحة "حب" عن أنس."صحیح".

أبو بكر و أشدھم في أمر هللا عمر و أصدقھم حیاء عثمان و أقرؤھم لكتاب "أرحم أمتي بأمتي- 440- 895

هللا أبي بن كعب و أفرضھم زيد بن ثابت و أعلمھم بالحالل و الحرام معاذ بن جبل و لكل أمة أمین و أمین 

.ھذه األمة أبو عبیدة بن الجراح"

.1224الصحیحة "حم ت ن ھـ حب ك ھق" عن أنس."صحیح".



."ارحم من في األرض يرحمك من في السماء"- 896

: الطیالسي، 925، الصحیحة 600الروض "طب" عن جرير "طب ك" عن ابن مسعود."صحیح".

طس، طص، أبو نعیم، خط. 

"ارحموا ترحموا و اغفروا يغفر لكم، ويل ألقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا و - 897

."ھم يعلمون

. 482الصحیحة "حم خد ھب" عن ابن عمرو."صحیح".

"أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ - 441- 898

فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت فرد هللا إلیه عینه، و قال 1عینه- 217-ص 

ه بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب! ثم ماذا؟ ارجع إلیه و قل له: يضع يده على متن ثور فل

قال: ثم الموت. قال: فاآلن، فسأل هللا أن يدنیه من األرض المقدسة رمیة بحجر فلو كنت ثم ألريتكم قبره 

.إلى جانب الطريق تحت الكثیب األحمر"

"حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ة بیضاء""أرض الجنة خبز- 442- 899

: حم.1438الصحیحة "أبو الشیخ في العظمة" عن جابر."صحیح".

."ارضخي ما استطعت و ال توعي فیوعي هللا علیك"- 443- 900

. 551مختصر مسلم "م ن" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح".

."أرضوا مصدقیكم"- 901

. 509مختصر مسلم ن جرير."حم م د ن" ع"صحیح".

."ارفع إزارك و اتق هللا"- 902

: حم، الطحاوي. 1441الصحیحة "طب" عن الشريد بن سويد."صحیح".

."ارفعوا عن بطن عرنة و ارفعوا عن بطن محسر"- 444- 903

حاوي. : ابن خزيمة، الط1534الصحیحة "ك ھق" عن ابن عباس."صحیح".

."ارفعوا عن بطن محسر و علیكم بمثل حصا الخذف"- 445- 904

: الطحاوي. 1534الصحیحة "حم ھق" عن ابن عباس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأتى قلت: يعني عینه في صورته البشرية فإن في رواية ألحمد "كان ملك الموت يأتي الناس عیانا 1

. 2/578موسى فلطمه..." وسنده صحیح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم 

"أرقاءكم أرقاءكم فأطعموھم مما تأكلون وألبسوھم مما تلبسون وإن جاءوا بذنب - 905- 218-ص 

.ال تريدون أن تغفروه فبیعوا عباد هللا وال تعذبوھم"

. 740الصحیحة .1"حم ابن سعد" عن زيد بن الخطاب"حسن".

906 -.



: حب. 178الصحیحة بنت عبدهللا.2"ك" عن الشفاء"صحیح".

.اركبوا الھدي بالمعروف حتى تجدوا ظھرا""- 446- 907

. 4/923مسلم "حب" عن جابر."صحیح".

ألحاديثكم في الطرق و 5المة و ال تتخذوھا كراسيس4"اركبوا ھذه الدواب سالمة و اتدعوھا- 908

.األسواق فرب مركوبة خیر من راكبھا و أكثر ذكرا منه"

.21الصحیحة "حم ع طب ك" عن معاذ بن أنس."صحیح".

."اركعوا ھاتین الركعتین في بیوتكم: السبحة بعد المغرب"- 909

صحیح أبي داود: حم، ابن خزيمة. "ھـ" عن رافع بن خديج."حسن".

."ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف"- 910

–: حم، ابن سعد 1437الصحیحة "حم ابن خزيمة الضیاء" عن رجل من الصحابة."صحیح".

أم سلیمان بن عمرو. –عبد الرحمن بن معاذ التیمي. حم، د، ھق –سنان بن سنة. حم، الدارمي، ھق 

عثمان بن عبید هللا التیمي. د، الدارمي، ھق، جابر. –دارمي، ھق ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن يزيد بن الحارث. انظر المصدر المذكور أعاله. 36-4/35قلت: ھو في" المسند" 1

اشفاء".- األصل "الشفاء" بفتح الشین والفاء مشددا، وھو خالف ما في "القاموس": "وسمو2

قلت: وزاد في رواية: "إذا ألجئت إلیھا". وھكذا رواه أبو داود والنسائي. 3

كذا األصل، وھو مستقیم من الوجھة العربیة، لكن الثابت في الرواية "وايتدعوھا" راجع التعلیق على 4

المصدر المذكور أعاله. 

. 883ضعیف" رقم للحديث في األصل تتمة لم أوردھا ھنا لضعفھا، فانظرھا في "ال5

."ارموا بني إسماعیل فإن أباكم كان رامیا"- 447- 911- 219-ص 

-سلمة. حب-: ك1439الصحیحة "حم خ" عن سلمة بن األكوع "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

ابن عباس.-أبي ھريرة. حم، ابن ماجه، ك

جار الجنة حتى يردھا هللا إلى أجسادھا في أش1"أرواح المؤمنین في أجواف طیر خضر تعلق- 448- 912

.يوم القیامة"

: حم، ابن ماجه. 1631المشكاة "طب" عن كعب بن مالك وأم مبشر."صحیح".

."أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بالل"- 449- 913

. 1405الصحیحة"م" عن جابر."صحیح".

."أريت قوما من أمتي يركبون ظھر البحر كالملوك على األسرة"- 450- 914

"م" عن أم حرام."صحیح".

من حرير فیقول: ھذه امرأتك فأكشف عنھا 2"أريتك في المنام مرتین يحملك الملك في سرقة- 451- 915

.مضه"فإذا أنت ھي فأقول: إن يكن ھذا من عند هللا ي

. 1658مختصر مسلم "حم ق" عن عائشة."صحیح".

.أريت لیلة القدر ثم أنسیتھا و أراني صبیحتھا أسجد في ماء و طین""- 452- 916

.636، مختصر مسلم 3/173مسلم "م" عن عبدهللا بن أنیس."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي تأكل، من باب نصر وسمع. 1

رق.2 ُ "نھاية". أي في قطعة من جید الحرير وجمعھا س

"أريت لیلة القدر ثم أيقظني بعض أھلي فنسیتھا فالتمسوھا في العشر - 453- 917- 220-ص 

.الغوابر"

. 636، المختصر 3/170مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

ت ما تلقى أمتي من بعدي و سفك بعضھم دماء بعض و كان ذلك سابقا من هللا كما سبق في "أري- 918

.األمم قبلھم فسألته أن يولیني شفاعة فیھم يوم القیامة ففعل"

، ابن بشران، ابن 801و800: السنة 1440الصحیحة "حم طس ك" عن أم حبیبة."صحیح".

عساكر. 

.لى أنصاف ساقیه"إ1"إزرة المؤمن- 919

: حم، 4331المشكاة "ن" عن أبي ھريرة وأبي سعید وابن عمر "الضیاء" عن أنس."صحیح".

أنس. -ھب، 

.إزرة المؤمن إلى عضلة ساقیه ثم إلى الكعبین فما كان أسفل من ذلك ففي النار""- 454- 920

.4331ة المشكا"حم" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إزرة المؤمن إلى نصف الساق و ال جناح علیه فیما بینه و بین الكعبین ما كان أسفل من - 455- 921

.الكعبین فھو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر هللا إلیه"

: الحمیدي. 4331المشكاة "مالك حم د ھـ حب ھق" عن أبي سعید."صحیح".

.الدنیا يحبك هللا و ازھد فیما أيدي الناس يحبك الناس""ازھد في- 922

. 944الصحیحة "ھـ طب ك ھب" عن سھل بن سعد."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلزرة بكسر الھمزة: الحالة وھیئة األئتزار، مثل الركبة والجلسة "نھاية". 1

."ازھد في الدنیا يحبك هللا و أما الناس فانبذ إلیھم ھذا يحبوك"- 456- 923- 221-ص 

.944الصحیحة "حل" عن أنس."صحیح".

."أسامة أحب الناس إلي"- 924

. 745الصحیحة "حم طب" عن ابن عمر."صحیح".

"إسباغ الوضوء شطر اإليمان و- 925

الصالة نور و الزكاة برھان و الصبر ضیاء و القرآن حجة لك أو علیك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقھا أو 

.موبقھا"

. 1/223، أبو عوانة 1/140مسلم "حم ن ھـ حب" عن أبي مالك األشعري."صحیح".

"إسباغ الوضوء في المكاره و إعمال األقدام إلى المساجد و انتظار الصالة بعد الصالة يغسل الخطايا - 926



.غسال"

. 449، 186صحیح الترغیب "ع ك ھب" عن علي."صحیح".

."أسبغ الوضوء و خلل بین األصابع و بالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما"- 457- 927

.90، اإلرواء 130صحیح أبي داود حب ك" عن لقیط بن صبرة.4"الشافعي حم یح"."صح

."أسبغوا الوضوء"- 458- 928

. 1/148، م 201، 193، 164حم "ن" عن ابن عمرو."صحیح".

."استأخرن فإنه لیس لكن أن تحققن الطريق علیكن بحافات الطريق"- 459- 929

: الھیثم بن كلیب، ھب.856الصحیحة "د" عن أسید األنصاري."حسن".

.1"استأمروا النساء في أبضاعھن"- 460- 930- 222-ص 

. 398الصحیحة "حم ن حب" عن عائشة."صحیح".

."-يعني السبايا-"استبرءوھن بحیضة - 461- 931

.187اإلرواء "ابن عساكر" عن أبي سعید."صحیح".

932 -462 -.

. 1444الصحیحة "طب" عن أم خالد بنت خالد بن سعید بن العاص."صحیح".

."استحیوا فإن هللا ال يستحیي من الحق ال تأتوا النساء في أدبارھن"- 463- 933

. 2005اإلرواء "ھق" عن خزيمة بن ثابت."حسن".

."استحیوا فإن هللا ال يستحیي من الحق ال يحل مأتى النساء في حشوشھن"- 464- 934

: قط. 2005اإلرواء "سمويه" عن جابر."حسن".

"استحیوا من هللا تعالى حق الحیاء من استحیا من هللا حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى ولیحفظ - 935

الموت والبال ومن أراد اآلخرة ترك زينة الحیاة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من البطن وما حوى ولیذكر 

.هللا حق الحیاء"

. 1608، المشكاة 601الروض النضیر "حم ت ك ھب" عن ابن مسعود."حسن".

من صدور الرجال2"استذكروا القرآن فھو أشد تفصیا- 936

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "إرضاعھن" والتصويب من "الزيادة" وغیره. 1

تفلتا ونسیانا. 2

.من النعم من عقلھا"- 223-ص 

"حم ق ت ن" عن ابن مسعود."صحیح".

."استرقوا لھا فإن بھا النظرة"- 937

. 4/12والحاكم1247الصحیحة "ق" عن أم سلمة."صحیح".

938 -.



. 737الصحیحة "ھـ ك" عن عائشة."صحیح".

939 -.

.1445الصحیحة "طب" عن عبادة بن الصامت."حسن".

.ر المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل"- 940

. 1443الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

941 -465 -

".

. 163صفة الصالة "خد ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

942 -466 -.

: حب. 1444الصحیحة "حم طب" عن أم مبشر."صحیح".

.الكتمان فإن كل ذي نعمة محسود""استعینوا على إنجاح الحوائج ب- 943

"عق عد طب حل ھب" عن معاذ بن جبل "الخرائطي في "صحیح".

اعتالل القلوب" عن عمر "خط" عن ابن عباس "الخلعي في فوائده" عن - 224-ص 

علي.

."استغفروا ربكم إني استغفر هللا و أتوب إلیه كل يوم مئة مرة"- 467- 944

: حم، الطحاوي. 1452الصحیحة "البغوي" عن األغر."صحیح".

."استغفروا ألخیكم و سلوا له التثبیت فإنه اآلن يسأل"- 468- 945

:د. 155الجنائز "ك" عن عثمان."صحیح".

."استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بین أمة لوسعتھم"- 469- 946

"م د ن" عن بريدة.صحیح"."

1."استغنوا عن الناس و لو بشوص السواك"- 947

: الضیاء. 1450الصحیحة "البزار طب ھب" عن ابن عباس."صحیح".

."استفت نفسك و إن أفتاك المفتون"- 948

. 2774المشكاة "تخ" عن وابصة."حسن".

."استقبل صالتك فال صالة لمن صلى خلف الصف وحده"- 470- 949

: حم، ابن سعد، ابن خزيمة، 541اإلرواء "ش ھـ حب" عن علي بن شیبان."صحیح".

الطحاوي، ھق، ابن عساكر.

"استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود و سالم مولى أبي حذيفة و أبي بن كعب - 471- 950

.ذ بن جبل"و معا

"ق" عن ابن عمرو."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي بغسالته، أو بما تفتت منه عند التسوك. 1



."استقم و لیحسن خلقك للناس"- 951- 225-ص 

. 1227الصحیحة "طب ك ھب" عن ابن عمرو."حسن".

.لن تحصوا و اعلموا أن خیر أعمالكم الصالة و ال يحافظ على الوضوء إال مؤمن"استقیموا و"- 952

المشكاة "حم ھـ ك ھق" عن ثوبان "ه طب" عن ابن عمرو "طب" عن سلمة بن األكوع."صحیح".

. 412، اإلرواء 17المساجلة العلمیة 292

.لن يحافظ على الوضوء إال مؤمن""استقیموا و نعما إن استقمتم و خیر أعمالكم الصالة و - 953

. 177الروض "ھـ" عن أبي أمامة "طب" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

."استكثروا من النعال فإن الرجل ال يزال راكبا ما دام منتعال"- 954

الصحیحة "حم تخ م ن" عن جابر "طب" عن عمران بن حصین "طس" عن ابن عمرو."صحیح".

. 138، مختصر مسلم 345

.1"استمتعوا من ھذا البیت فإنه قد ھدم مرتین و يرفع في الثالثة"- 955

: ابن خزيمة، حب، أبو نعیم، الديلمي. 1451الصحیحة "طب ك" عن ابن عمر."صحیح".

."استنثروا مرتین بالغتین أو ثالثا"- 956

: الطیالسي، تخ، ھق. 129صحیح أبي داود "حم د ھـ ك" عن ابن عباس."صحیح".

."أستودع هللا دينك و أمانتك و خواتیم عملك"- 957

. 14، الصحیحة 169الكلم "د ت" عن ابن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم ال يقع علیه اسم بیت إذا لم يكن ھنالك يريد بعد الثانیة، إذ رفع ما قد ھدم محال، ألن البیت إذا ھ1

. 1/252/2بناء. كذا قاله ابن خزيمة في "صحیحه" 

."أستودعك هللا الذي ال تضیع ودائعه"- 958- 226-ص 

. 16الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."استوصوا باألنصار خیرا"- 959

. 916الصحیحة "حم" عن أنس."صحیح".

و إن أعوج شيء في الضلع أعاله فإن ذھبت 1"استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع- 960

.تقیمه كسرته و إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

وا و ال تختلفوا فتختلف قلوبكم و لیلني منكم أولو األحالم و النھي ثم الذين يلونھم ثم الذين "استو- 961

.يلونھم"

، د، ابن ماجه، ھق، الطیالسي. 678صحیح أبي داود "حم م ن" عن أبي مسعود."صحیح".

.ھذه نعل قرشي""أسرع قبائل العرب فناء قريش يوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول: - 472- 962

.738الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا"- 473- 963

. 66، فقه السیرة 1675مختصر مسلم "م ن" عن عائشة."صحیح".



.عونه عن رقابكم""أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخیر تقدمونھا إلیه و إن تك سوى ذلك فشر تض- 964

:ھق. 71، أحكام الجنائز 470مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح".

"أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت- 474- 965

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نما ھي رواية كان في الطبعة السابقة "من ضلع أعوج" وجرى حذفھا لعدم ورودھا في "الصحیحة" وإ1

.- زھیر–غیرھما 

في البحر فوهللا لئن 1أوصى بنیه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني- 227-ص 

قدر علي ربي لیعذبني عذابا ما عذبه أحدا ففعلوا ذلك به فقال هللا لألرض: أدي ما أخذت فإذا ھو قائم 

.ر له بذلك"فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال خشیتك يا رب فغف

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أسرق الناس الذي يسرق صالته: ال يتم ركوعھا و ال سجودھا، و أبخل الناس من بخل - 475- 966

.بالسالم"

لكبیر وزاد معجمي الطبراني ا526صحیح الترغیب "طس" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح".

. 654والصغیر، الروض 

."أسعد الناس بشفاعتي يوم القیامة من قال: ال إله إال هللا خالصا مخلصا من قلبه"- 967

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.فإن هللا قد كتب علیكم السعي"2"اسعوا- 476- 968

.8/247، سعد 243/2، خز 1088اإلرواء .3"حم" عن حبیبة بنت أبي تجراة"صحیح".

.بصالة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلھم"4"أسفر- 969

. 258اإلرواء "الطیالسي" عن رافع بن خديج."صحیح".

."أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر"- 970

. 258ء ، اإلروا614المشكاة "ت ن حب" عن رافع."صحیح".

."أسلم الناس و آمن عمرو بن العاص"- 477- 971

. 155الصحیحة "حم ت" عن عقبة بن عامر."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.- زھیر–األصل "أزروني". ومعناھا: طیروا رمادي في الجو 1

قلت: يعني السعي بین الصفا والمروة. 2

وفي "الزيادة" و"الجامع الكبیر" "نجراة" والتصويب من "اإلصابة". األصل "بحراة"3

يعني خروجا ال دخوال، كما حققه أبو جعفر الطحاوي الحنفي في "شرح المعاني".4



."أسلمت على ما أسلفت من خیر"- 972- 228-ص 

. 248الصحیحة "حم ق" عن حكیم بن حزام."صحیح".

."أسلم ثم قاتل"- 973

خ عن البراء. "خ" عن البراء."صحیح".

."أسلم وإن كنت كارھا"- 974

. 1454الصحیحة "حم ع الضیاء" عن أنس."صحیح".

."أسلم سالمھا هللا وغفار غفر هللا لھا أما وهللا ما أنا قلته و لكن هللا قاله"- 975

، مختصر مسلم 7/177مسلم سلمة بن األكوع "م" عن أبي ھريرة."حم طب ك" عن"صحیح".

1732 .

"أسلم و غفار و أشجع و مزينة و جھینة ومن كان من بني كعب موالي دون الناس وهللا - 478- 976

.ورسوله موالھم"

. 1455الصحیحة "ك" عن أبي أيوب."صحیح".

.من مزينة وجھینة خیر عند هللا من أسد وتمیم وھوازن وغطفان""أسلم و غفار و شيء - 479- 977

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أسلم وغفار ومزينة خیر من تمیم وأسد وغطفان وعامر بن صعصعة"- 480- 978

. 7/18صحیح مسلم "ت" عن أبي بكرة."صحیح".

."اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثالث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه"- 979

: الطحاوي. 746الصحیحة "ھـ طب ك" عن أبي أمامة."صحیح".

وَ "اسم هللا األعظم في ھاتین اآليتین: - 980- 229-ص  َّ ھُ َ إِال دٌ ال إِلَه كُمْ إِلَهٌ وَاحِ ُ ُ {وَإِلَھ مَن الرَّحْ

 { یمُ }و فاتحة آل عمران الرَّحِ یُّومُ وَ الْحَيُّ الْقَ َّ ھُ َ إِال . "{الم، اللَّهُ ال إِلَه

: الدارمي، 1343، صحیح أبي داود 2291المشكاة "حم د ت ھـ" عن أسماء بنت يزيد."حسن".

الطحاوي.

.اسمحوا يسمح لكم""- 981

: ابن عساكر. 1456الصحیحة "عب" عن عطاء مرسال."صحیح".

."اسمح يسمح لك"- 982

: ابن عساكر، الضیاء. 1456، الصحیحة 390الروض "حم طب ھب" عن ابن عباس."صحیح".

."اسمع و أطع و لو لعبد حبشي مجدع األطراف"- 481- 983

"حم م" عن أبي ذر."صحیح".

."اسمعوا و أطیعوا فإنما علیھم ما حملوا و علیكم ما حملتم"- 482- 984

.1227مختصر مسلم "م ت" عن وائل."صحیح".

."اسمعوا و أطیعوا و إن استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسه زبیبة"- 985

. 2455رواء اإل"حم خ ھـ" عن أنس."صحیح".

."أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته ال يتم ركوعھا و ال سجودھا و ال خشوعھا"- 986

، المشكاة 2/69الروض "حم ك" عن أبي قتادة "الطیالسي حم ع" عن أبي سعید."صحیح".



أبي ھريرة. -: الدارمي، طب، طس، حب، ك، ھق525، صحیح الترغیب 885

.ن رأيت بجبريل دحیة الكلبي""أشبه م- 987

جابر. –: حم، م 1111الصحیحة "ابن سعد" عن ابن شھاب."صحیح".

."اشتد غضب هللا على من زعم أنه ملك األمالك ال ملك إال هللا"- 483- 988- 230-ص 

"حم ق" عن أبي ھريرة "الحارث" عن ابن عباس."صحیح".

"اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فیھا ذھب - 483- 989

فقال الذي اشترى العقار: خذ ذھبك مني إنما اشتريت منك األرض ولم أبتع الذھب، وقال الذي له 

ه: ألكما ولد؟ قال أحدھما: لي األرض: إنما بعتك األرض وما فیھا فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إلی

.غالم، وقال اآلخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغالم الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه و تصدقوا"

. 1058مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

فس في الشتاء "اشتكت النار إلى ربھا فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لھا بنفسین ن- 484- 990

.ونفس في الصیف فھو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمھرير"

: حم. 1457الصحیحة "مالك ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

اشتكت النار إلى ربھا و قالت: يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لھا نفسین نفسا في الشتاء و "- 485- 991

.ھا في الشتاء فھو زمھرير وأما نفسھا في الصیف فسموم"نفسا في الصیف فأما نفس

: ابن ماجه.1457الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أشد الناس بالء األنبیاء ثم األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا - 992

قدر دينه فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشياشتد بالؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على 

.على األرض وما علیه خطیئة"- 231-ص 

: الدارمي، الطحاوي، 143، الصحیحة 1562المشكاة ھـ" عن سعد.1"حم خ ن"صحیح".

حب، ك، الضیاء.

يبتلى الناس على قدر دينھم فمن ثخن دينه اشتد "أشد الناس بالء األنبیاء ثم األمثل فاألمثل - 486- 993

.بالؤه ومن ضعف دينه ضعف بالؤه وإن الرجل لیصیبه البالء حتى يمشي في الناس ما علیه خطیئة"

: حم، ت، الدارمي، ابن ماجه، الطحاوي. 144الصحیحة .2"حب" عن أبي سعید"صحیح".

.ثم األمثل فاألمثل""أشد الناس بالء األنبیاء الصالحون - 994

"طب" عن أخت حذيفة."صحیح".

3"أشد الناس بالء األنبیاء ثم الصالحون لقد كان أحدھم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إال العباءة يجوبھا- 995

.فیلبسھا و يبتلى بالقمل حتى يقتله وألحدھم كان أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء"

: ابن سعد. 144الصحیحة "ھـ ع ك" عن أبي سعید."صحیح".

.أشد الناس بالء األنبیاء ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم""- 487- 996

: المحاملي. 145الصحیحة "حم طب" عن فاطمة بنت الیمان."صحیح".



.ھون بخلق هللا""أشد الناس عذابا عند هللا يوم القیامة: الذين يضا- 997

. 119غاية المرام "حم ق ن" عن عائشة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا في األصل, وفي الجامعین خ، ت وھو أصح، لكن عزوه إلى خ سھو.1

كذا وقع في األصل تبعا لـ "الزيادة" و"الجامع" والصواب: سعد.2

سطھا لیلبسھا.أي يقطع و3

."أشد الناس عذابا للناس في الدنیا أشد الناس عذابا عند هللا يوم القیامة"- 998- 232-ص 

: 1442الصحیحة "حم ھب" عن خالد بن الولید "ك" عن عیاض بن غنم وھشام بن حكیم."صحیح".

الحمیدي.

.ما خلقتم""أشد الناس عذابا يوم القیامة: المصورون يقال لھم: أحیوا- 999

. 121غاية المرام"حم" عن ابن عمر."صحیح".

"أشد الناس عذابا يوم القیامة رجل قتل نبیا أو قتله نبي أو رجل يضل الناس بغیر علم أو -1000-488

.مصور يصور التماثیل"

: طب. 281الصحیحة .1"حم" عن ابن مسعود"حسن".

.شد الناس يوم القیامة عذابا إمام جائر""أ-1001

. 965الروض "ع طس حل" عن أبي سعید."حسن".

."أشد أمتي حیاء: عثمان بن عفان"-1002-489

. 19، ابن شاھین: 1224الصحیحة "حل" عن ابن عمر."صحیح".

.نه فقد أھله و ماله و أنه رآني""أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدھم أ-1003

. 1418الصحیحة "حم" عن أبي ذر."صحیح".

.2"أشعر كلمة تكلمت بھا العرب كلمة لبید: أال كل شيء ما خال هللا باطل"-1004

"م ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا اللفظ للطبراني، راجع المصدر المذكور تحته.1

، وفتح الباري 132ھو مطلع بیت تمامه: وكل نعیم ال محالة زائل. انظر ديوان لبید بن ربیعة العامري: ص 2

.6/178. وارشاد الساري: 152-153/ 7

."اشفع األذان و أوتر اإلقامة"-1005- 233-ص 

. 1276الصحیحة نس "الدارقطني في األفراد" عن جابر."خط" عن أ"صحیح".

."اشفعوا تؤجروا"-1006

: د، ن، الخرائطي. 1464الصحیحة "ابن عساكر" عن معاوية."صحیح".

.هللا على لسان نبیه ما شاء"1"اشفعوا تؤجروا و يقضي-1007



: حم، الخرائطي، خط. 1446الصحیحة سى." عن أبي مو3"ق "صحیح".

1008-.

"حم طب ھب الضیاء" عن األشعث بن قیس "طب ھب" عن أسامة بن زيد "عد" عن ابن "صحیح".

.1458الصحیحة مسعود.

ال يلقى هللا بھما عبد غیر شاك فیھما إال دخل "أشھد أن ال إله إال هللا و أني رسول هللا-1009-490

.الجنة"

"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أشیدوا النكاح"-1010

. 1463الصحیحة "طب" عن السائب بن يزيد."حسن".

."أشیدوا النكاح و أعلنوه"-1011

: ابن مردويه. 1463الصحیحة " عن ھبار بن األسود."الحسن بن سفیان طب"حسن".

."أصابع الیدين و الرجلین سواء"-1012

. 2271اإلرواء "د" عن ابن عباس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ويقض", والتصويب من "الجامع" وغیره. 1

.قالھا الشاعر كلمة لبید: أال كل شيء ما خال هللا باطل""أصدق كلمة-1013- 234-ص 

مختصر مسلم. "ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اصرف بصرك"-1014

.188غاية المرام " عن جرير.3"حم م "صحیح".

.يشغلھم""اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد أتاھم ما -1015

الجنائز. "حم د ت ھـ ك" عن عبدهللا بن جعفر."حسن".

."اصنعوا ما بدا لكم فما قضى هللا تعالى فھو كائن و لیس من كل الماء يكون الولد"-1016

: م. 1462الصحیحة "حم" عن أبي سعید."صحیح".

عة من كان قبلنا فكان للیھود يوم السبت و كان للنصارى يوم األحد فجاء "أضل هللا عن الجم-1017-492

هللا بنا فھدانا هللا لیوم الجمعة فجعل الجمعة و السبت و األحد، و كذلك ھم تبع لنا يوم القیامة نحن 

.اآلخرون من أھل الدنیا و األولون يوم القیامة المقضي لھم قبل الخالئق"

وصحیح 17التعلیق على بداية السولھـ" عن حذيفة وأبي ھريرة."م ن "صحیح".

. 701الترغیب 

"اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم و أوفوا إذا وعدتم و أدوا إذا -1018

.ائتمنتم و احفظوا فروجكم و غضوا أبصاركم و كفوا أيديكم"

.1470الصحیحة عبادة بن الصامت."حم حب ك ھب" عن"حسن".

"أطب الكالم و أفش السالم و صل األرحام و صل -1019



.باللیل و الناس نیام ثم ادخل الجنة بسالم"- 235-ص 

.777، اإلرواء 1324، الضعیفة 1466و569الصحیحة "حب حل" عن أبي ھريرة."صحیح".

أن تئط، والذي نفس محمد بیده ما فیھا موضع شبر إال و فیه جبھة ملك "أطت السماء و يحق لھا -1020

.

. 852الصحیحة "ابن مردويه" عن أنس."صحیح".

."أطعموا الطعام و أطیبوا الكالم"-1021

الحسن بن علي. –: طب 1465الصحیحة "طب" عن الحسن بن علي."صحیح".

."أطعموا الطعام و أفشوا السالم تورثوا الجنان"-1022

: الضیاء. 777، اإلرواء 1324، الضعیفة 1466الصحیحة "طب" عن عبدهللا بن الحارث."صحیح".

"أطفال المؤمنین في جبل في الجنة يكفلھم إبراھیم و سارة حتى يردھم إلى آبائھم يوم -1023

.القیامة"

. 1467الصحیحة "حم ك ھق في البعث" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أطفال المشركین خدم أھل الجنة"-1024

: أبو يعلى، البزار، أبو 1468الصحیحة "طس" عن أنس "ص" عن سلمان موقوفا."صحیح".

أنس. الزار، طب، طس، سمرة. -نعیم

لمصابیح إذا رقدتم و أغلقوا األبواب و أوكئوا األسقیة و خمروا الطعام و الشراب و لو بعود "أطفئوا ا-1025

.تعرضه علیه"

"خ" عن جابر."صحیح".

."اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجیوش و إقامة الصالة و نزول الغیث"-1026

. 1469الصحیحة " عن مكحول مرسال."الشافعي ھق في المعرفة"صحیح".

"اطلبوا لیلة القدر في العشر األواخر فإن غلبتم فال تغلبوا في السبع -493-1027- 236-ص 

.البواقي"

. 1471الصحیحة "عم" عن علي."صحیح".

سبع يبقین و خمس يبقین و ثالث "اطلبوا لیلة القدر في العشر األواخر في تسع يبقین و -1028-494

.يبقین"

. 1471الصحیحة "حم" عن أبي سعید."صحیح".

."اطلبوا لیلة القدر في العشر األواخر من رمضان"-1029-495

: حم، م، د. 1250صحیح أبي داود "طب" عن ابن عباس."صحیح".

.رأيت أكثر أھلھا الفقراء و اطلعت في النار فرأيت أكثر أھلھا النساء""اطلعت في الجنة ف-1030

–: حم 2800الضعیفة "حم م ت" عن ابن عباس "خ ت" عن عمران بن حصین."صحیح".

عمران وأبي ھريرة.–: حم 2800الضعیفة عمران بن حصین.

.مة المؤذنون""أطول الناس أعناقا يوم القیا-1031

معاوية. -197مختصر مسلم "حم" عن أنس."صحیح".

."أطیب الطیب المسك"-1032



"حم م د ن" عن أبي سعید."صحیح".

."أطیب الكسب عمل الرجل بیده و كل بیع مبرور"-1033

. 3/3ترغیب تخريج ال"حم طب ك" عن رافع بن خديج "طب" عن ابن عمر."صحیح".

."أطیعوني ما كنت بین أظھركم و علیكم بكتاب هللا أحلوا حالله و حرموا حرامه"-1034

ابن عمرو. –: تمام. حم 1472الصحیحة "طب" عن عوف بن مالك."صحیح".- 237-ص 

الديلمي، أنجى. 

أو 1اھقة يأكل من رسل غنمه"أظلتكم فتن كقطع اللیل المظلم أنجى الناس منھا صاحب ش-1035-496

.سیفه"2رجل من وراء الدروب أخذ بعنان فرسه يأكل من ظل

. 1478الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أظنكم قد سمعتم أن أبا عبیدة قدم بشيء من البحرين فأبشروا و أملوا ما يسركم فوهللا ما -1036-497

لكن أخشى علیكم أن تبسط علیكم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم الفقر أخشى علیكم و

.فتنافسوھا كما تنافسوھا فتھلككم كما أھلكتھم"

. 1249اإلرواء "حم ق ت ھـ" عن عمرو بن عوف األنصاري."صحیح".

ى و اتق دعوة المظلوم "اعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك و احسب نفسك مع الموت-1037

.فإنھا مستجابة"

. 1474الصحیحة "حل" عن زيد بن أرقم."حسن".

"اعبد هللا كأنك تراه وعد نفسك في الموتى و إياك و دعوات المظلوم فإنھن مجابات و علیك بصالة -1038

.لو حبوا"الغداة و صالة العشاء فأشھدھما فلو تعلمون ما فیھما ألتیتموھما و 

: ابن عساكر. 1474الصحیحة "طب" عن أبي الدرداء."حسن".

"اعبد هللا ال تشرك به شیئا و أقم الصالة المكتوبة و أد الزكاة المفروضة و حج و اعتمر و صم -1039

رمضان و انظر ما تحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني لبنھا.1

ن األصل تبعا لـ"الزيادة" و"الجامع" واستدركتھا من "المستدرك".سقطت م2

.للناس أن يأتوه إلیك فافعله بھم و ما تكره أن يأتوه إلیك فذرھم منه"- 238-ص 

.1474الصحیحة "طب" عن أبي المنتفق."صحیح".

و اعدد نفسك في الموتى و اذكر هللا تعالى -1040

.عند كل حجر و كل شجر و إذا عملت سیئة فاعمل بجنبھا حسنة السر بالسر و العالنیة بالعالنیة"

. 1475الصحیحة "طب ھب" عن معاذ بن جبل."حسن".

.ان""اعبدوا الرحمن و أفشوا السالم و أطعموا الطعام تدخلوا الجن-1041-498

. 571الصحیحة "خد ھـ حب" عن ابن عمرو."صحیح".



."اعتدلوا في السجود و ال يبسط أحدكم ذراعیه انبساط الكلب"-1042

.300مختصر مسلم 372، اإلرواء 834صحیح أبي داود " عن أنس.4"حم ق "صحیح".

.على سائر األمم و لم تصلھا أمة قبلكم""أعتموا بھذه الصالة فإنكم قد فضلتم بھا -1043

: حم، ھق. 447، صحیح أبي داود 612المشكاة "د" عن معاذ بن جبل."صحیح".

."أعجز الناس من عجز عن الدعاء و أبخل الناس من بخل بالسالم"-1044

.601الصحیحة "طس ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

1"اعدد ستا بین يدي الساعة: موتي ثم فتح بیت المقدس ثم موتان يأخذ فیكم كقعاص-1045-499

الغنم، ثم استفاضة المال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القعاص بالضم داء يأخذ الغنم ال يلبثھا أن تموت. "نھاية". 1

فتنة ال يبقى بیت من العرب إال حتى يعطى الرجل مائة دينار فیظل ساخطا، ثم- 239-ص 

تحت كل غاية اثنا 1دخلته، ثم ھدنة تكون بینكم و بین بني األصفر فیغدرون فیأتونكم تحت ثمانین غاية

.عشر ألفا"

.758، شرح الطحاوية 23فضائل الشام ص"خ" عن عوف بن مالك."صحیح".

.بون أن يعدلوا بینكم في البر و اللطف""اعدلوا بین أوالدكم في النحل كما تح-1046

. 274، 272غاية المرام "طب" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

.2"أعذر هللا إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستین سنة"-1047

. 1088الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.لم يكن فیه شرك""اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى ما -1048

، ابن وھب، تخ. 1462، مختصر مسلم 1066الصحیحة "م د" عن عوف بن مالك."صحیح".

."أعرضوا عن الناس ألم تر أنك إن ابتغیت الريبة في الناس أفسدتھم أو كدت تفسدھم"-1049

فیض القدير. "طب" عن معاوية."حسن".

.اعرف عددھا و وعاءھا و وكاءھا ثم عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا و إال فھي كسبیل مالك""-1050-500

. 1564اإلرواء " عن أبي بن كعب.4"مالك حم ق "صحیح".

"اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه ال قرب-1051

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني راية.1

لم يبق فیه موضعا لالعتذار حیث أمھله طول ھذه المدة. "نھاية". أي2

.بالرحم إذا قطعت و إن كانت قريبة و ال بعد بھا إذا وصلت و إن كانت بعیدة"- 240-ص 

.277الصحیحة "الطیالسي ك" عن ابن عباس."صحیح".



."اعزل األذى عن طريق المسلمین"-1052

.1796، مختصر مسلم 1906المشكاة " عن أبي برزة."م ھـ"صحیح".

."اعزل عنھا إن شئت فإنه سیأتیھا ما قدر لھا"-1053

. 834مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح".

.1"أعط كل سورة حظھا من الركوع و السجود"-1054

حم. : 84صفة الصالة ص "ش" عن بعض الصحابة."صحیح".

."أعطوا األجیر أجره قبل أن يجف عرقه"-1055

. 1498اإلرواء "ھـ" عن ابن عمر "ع" عن أبي ھريرة "طس" عن جابر "الحكیم" عن أنس."حسن".

"أعطیت خمسا لم يعطھن أحد من األنبیاء قبلي: نصرت بالرعب مسیرة شھر و جعلت لي األرض -1056

أمتي أدركته الصالة فلیصل و أحلت لي الغنائم و لم تحل ألحد قبلي و مسجدا و طھورا فأيما رجل من 

.أعطیت الشفاعة و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة"

. 285اإلرواء "ق ن" عن جابر."صحیح".

ر لیلة البدر قلوبھم على "أعطیت سبعین ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغیر حساب وجوھھم كالقم-1057

قلب رجل واحد فاستزدت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأنه يعني األمر بتعديل األركان، والتسوية بین القیام والركوع والسجود، كما ھو السنة. 1

.ربي عز و جل فزادني مع كل واحد سبعین ألفا"- 241-ص 

.1484الصحیحة بكر."حم" عن أبي "صحیح".

."أعطیت فواتح الكالم و جوامعه و خواتمه"-1058

: حم عن ابن عمرو. 1483الصحیحة "ش ع طب" عن أبي موسى."صحیح".

"أعطیت مكان التوراة السبع الطوال و أعطیت مكان الزبور المئین و أعطیت مكان اإلنجیل المثاني -1059

.ضلت بالمفصل"و ف

: الطیالسي، 158، الصحیحة 2/217تخريج الترغیب "طب ھب" عن واثلة."صحیح".

الطحاوي، الطبري، ابن منده. 

."أعطیت ھذه اآليات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطھا نبي قبلي"-1060

. 1: ابن نصر، السراج، ھق1482الصحیحة ."صحیح". "حم طب ھب" عن حذيفة "حم" عن أبي ذر

.2"أعطي و ال توكي فیوكي علیك"-1061

. 1/3362خ "د" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح".

."أعطي يوسف شطر الحسن"-1062

: عد، ابن عساكر. 1481الصحیحة "ش حم ع ك" عن أنس."صحیح".

.مه شطر الحسن""أعطي يوسف و أ-1063-501

: عد، ابن عساكر.1481الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعزاه الحاكم لمسلم، وله وجه شرحته في المصدر المذكور أعاله.1

أي ال تدخري وتشتدي ما عندك، وتمنعي ما في يدك، فینقطع الرزق عنك. 2

ي آخر الحديث "يعني سارة".وزاد ف3

.1"أعظم األيام عند هللا يوم النحر ثم يوم القر"-1064- 242-ص 

: حب. 2018. إرواء 2643المشكاة "حم د ك" عن عبدهللا بن قرط."صحیح".

"أعظم الناس أجرا في الصالة أبعدھم إلیھا ممشى فأبعدھم و الذي ينتظر الصالة حتى يصلیھا -1065

.ع اإلمام أعظم أجرا من الذي يصلیھا ثم ينام"م

"ق" عن أبي موسى "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يھجوا القبیلة بأسرھا و رجل انتفى من أبیه"-1066-502

: ھق.1478الصحیحة "ابن أبي الدنیا في ذم الغضب ھـ" عن عائشة."صحیح".

."أعفوا اللحى و جزوا الشوارب و غیروا شیبكم و ال تشبھوا بالیھود و النصارى"-1067-503

. 97-94حجاب المرأة ص"حم" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اعقلھا و توكل"-1068

. 22المشكاة "ت" عن أنس."حسن".

.رفع هللا لك بھا درجة و حط عنك بھا خطیئة"-1069

: ابن نصر. 1488الصحیحة "حم ع حب طب" عن أبي أمامة."صحیح".

"اعلموا أنه لیس منكم من أحد إال مال وارثه أحب إلیه من ماله، مالك ما قدمت و مال وارثك ما -1070

.أخرت"

: حم.1486الصحیحة "ن" عن ابن مسعود."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو الغد من يوم النحر، وھو حادي عشر ذي الحجة, ألن الناس يقرون فیه بمنى، أي يسكنون 1

ويقیمون.

."اعلم يا أبا مسعود أن هللا أقدر علیك منك على ھذا الغالم"-1071- 243-ص 

"م" عن أبي مسعود."صحیح".

."أعلنوا النكاح"-1072

: المخلص، الضیاء. 97آداب الزفاف "حم حب طب حل ك" عن ابن الزبیر."حسن".

."أعمار أمتي ما بین الستین إلى السبعین و أقلھم من يجوز ذلك"-1073

. 757حة الصحی"ت" عن أبي ھريرة "ع" عن أنس."صحیح".

."اعملوا فكل میسر لما خلق له"-1074

-1809علي بن أبي طالب، حب –قدر - ق"طب" عن ابن عباس وعمران بن حصین."صحیح".



جابر. 

الذي ال يموت و الجن و اإلنس 1"أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت أن تضلني أنت الحي-1075-504

.يموتون"

. 2الذكر-، م1/302توحید: حم - خن ابن عباس."خ" ع"صحیح".

."اغتسلوا يوم الجمعة و اغسلوا رءوسكم و إن لم تكونوا جنبا و مسوا من الطیب"-1076-505

: ابن خزيمة. 692صحیح الترغیب "حم حب" عن ابن عباس."حسن".

صحتك قبل سقمك و فراغك قبل شغلك و شبابك "اغتنم خمسا قبل خمس: حیاتك قبل موتك و-1077

قبل ھرمك و غناك قبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة من المصدرين.1

. "اللھم لك أسلمت...."قلت: ولفظھما أتم، وسیأتي في 2

.فقرك"- 244-ص 

اقتضاء مون مرسال."ك ھب" عن ابن عباس "حم في الزھد حل ھب" عن عمرو بن می"صحیح".

.170العلم 

1078-506-

ال تقتلوا ولیدا و إذا لقیت عدوك من المشركین فادعھم إلى ثالث خصال فأيتھن ما أجابوك فاقبل منھم و 

ھم إلى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منھم و كف عنھم ; ثم ادعھم أن التحول من دارھم كف عنھم: ادع

إن فعلوا ذلك فلھم ما للمھاجرين و علیھم ما على المھاجرين فإن 1إلى دار المھاجرين و أخبرھم أنھم

على أبوا أن يتحولوا منھا فأخبرھم أنھم يكونون كأعراب المسلمین يجري علیھم حكم هللا الذي يجري

المؤمنین و ال يكون لھم في الغنیمة و الفيء شيء إال أن يجاھدوا مع المسلمین فإن ھم أبوا فسلھم 

ذمة نبیه و لكن اجعل لھم ذمتك و أرادوك أن تجعل لھم ذمة هللا و ذمة نبیه فال تجعل لھم ذمة هللا و ال

ذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم و ذمم أصحابكم أھون من أن تخفروا ذمة هللا و ذمة رسوله و إذا 

حاصرت أھل الحصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم هللا فال تنزلھم على حكم هللا و لكن أنزلھم على 

.حكمك فإنك ال تدري أتصیب حكم هللا فیھم أم ال"

. 1247اإلرواء " عن بريدة.4"حم م "صحیح".

"اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبیه و ال-5071079-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1111. و"مختصر مسلم" رقم 1731زيادة استدركھا من "مسلم" رقم 1



.ه و ال تحنطوه فإن هللا يبعثه يوم القیامة ملبیا"تمسوه طیبا و ال تخمروا رأس- 245-ص 

.1016, 694اإلرواء " عن ابن عباس .4"حم ق "صحیح".

"أغلقوا أبوابكم و خمروا آنیتكم و أطفئوا سرجكم و أوكئوا أسقیتكم فإن الشیطان ال يفتح بابا -1080

.سقة تضرم البیت على أھله"مغلقا و ال يكشف غطاء و ال يحل وكاء و إن الفوي

.39اإلرواء "حم م د ت" عن جابر."صحیح".

"أغیظ رجل على هللا يوم القیامة و أخبثه و أغیظه علیه رجل كان يسمى ملك األمالك ال -1081-508

.ملك إال هللا"

. 915الصحیحة "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"افترقت الیھود على إحدى و سبعین فرقة فواحدة في الجنة و سبعون في النار و افترقت -1082-509

النصارى على اثنتین و سبعین فرقة فإحدى و سبعون في النار و واحدة في الجنة و الذي نفس محمد 

.في النار"بیده لتفترقن أمتي على ثالث و سبعین فرقة فواحدة في الجنة و اثنتان و سبعون 

. 1492الصحیحة "ھـ" عن عوف بن مالك."صحیح".

"افترقت الیھود على إحدى و سبعین فرقة و تفرقت النصارى على اثنتین و سبعین فرقة و تفرقت -1083

.أمتي على ثالث و سبعین فرقة"

. 203یحة الصح" عن أبي ھريرة.4""صحیح".

.1"أفرض أمتي زيد بن ثابت"-1084

.1224الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.895قلت: ھو قطعة من حديث مضى برواية جمع منھم الحاكم عن أنس، رقم 1

رحام و قم باللیل و الناس نیام و "أفش السالم و أطعم الطعام و صل األ-510-1085- 246-ص 

.ادخل الجنة بسالم"

. 1344والضعیفة 569الصحیحة "حم حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أفشوا السالم بینكم تحابوا"-1086

فیض القدير. "ك" عن أبي موسى."صحیح".

."أفشوا السالم تسلموا"-1087

: حب، أبو نعیم. 1493، الصحیحة 769اإلرواء "خد ع حب العقیلي" عن البراء."حسن".

."أفشوا السالم كي تعلوا"-1088

. 3/267تخريج الترغیب "طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

."أفشوا السالم و أطعموا الطعام و كونوا إخوانا كما أمركم هللا"-1089

: ن، حب، عد. 1501، الصحیحة 777اإلرواء "ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

."أفضل اإلسالم الحنیفیة السمحة"-1090-511

عبد العزيز بن مروان مرسال. –تمام المنة: حم في "الزھد" "طس" عن ابن عباس."حسن".

ة برة تفضل سائر األعمال كما بین مطلع -1091



.الشمس إلى مغربھا"

. 2/107تخريج الترغیب "طب" عن ماعز."صحیح".

1092-

الشمس إلى

.مغربھا"- 247-ص 

. 2/107تخريج الترغیب "حب حم" عن ماعز.ح"."صحی

."أفضل األعمال الصالة في أول وقتھا"-1093

"د ت ك" عن أم فروة."صحیح".

."أفضل األعمال الصالة لوقتھا و بر الوالدين"-1094

. 1489الصحیحة ، 110الروض "م" عن ابن مسعود."صحیح".

."أفضل األعمال الصالة لوقتھا و بر الوالدين و الجھاد في سبیل هللا"-1095

ابن مسعود. –رجل. ق –: حم 1489الصحیحة "خط" عن أنس."صحیح".

."أفضل األعمال أن تدخل على أخیك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا"-1096

. 1494الصحیحة "ابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج ھب" عن أبي ھريرة "عد" عن ابن عمر."حسن".

."أفضل اإليمان الصبر و السماحة"-1097

، 43اإليمان البن أبي شیبة "فر" عن معقل بن يسار "تخ" عن عمیر اللیثي."صحیح".

عمیر اللیثي. -عبادة. ك-عمرو بن عبسة، حم-: حم، ھق1495الصحیحة 

."أفضل األيام عند هللا يوم الجمعة"-1098

. 1502الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أفضل الجھاد أن يجاھد الرجل نفسه و ھواه"-1099

: أبو نعیم، الديلمي.1496الصحیحة "ابن النجار" عن أبي ذر."صحیح".

."أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر"-1100- 248-ص 

"ھـ" عن أبي سعید "حم ھـ طب ھب" عن أبي أمامة "حم ن ھب" عن طارق بن "صحیح".

أبي –أبي سعید. الروياني، ابن عدي -: د، الحمیدي، ك، 491، الصحیحة 909الروض شھاب.

تادة. عمیر بن ق-جابر. ك–طارق. العقیلي –أمامة. الضیاء 

."أفضل الحج العج و الثج"-1101

. 1500الصحیحة "ت" عن ابن عمر "ھـ ك ھق" عن أبي بكر "ع" عن ابن مسعود."حسن".

"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة و أفضل ما قلت أنا و النبیون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال -1102-513

.شريك له"

. 1503الصحیحة لحة بن عبید بن كريز مرسال."مالك" عن ط"حسن".

"أفضل الدنانیر: دينار ينفقه الرجل على عیاله و دينار ينفقه الرجل على دابته في سبیل هللا و -1103



.دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبیل هللا عز و جل"

"حم م ت ن ھـ" عن ثوبان."صحیح".

1104-.

، الصحیحة 2306، المشكاة 2/229تخريج الترغیب "ت ن ھـ حب ك" عن جابر."حسن".

1497 .

."أفضل الرقاب أغالھا ثمنا و أنفسھا عند أھله"-1105

ب" عن أبي أمامة."حم ق ن ھـ" عن أبي ذر "حم ط"صحیح".

."أفضل الساعات جوف اللیل األخیر"-1106

.551الصحیحة "طب" عن عمرو بن عبسة."صحیح".

"أفضل الشھداء الذين يقاتلون في الصف األول فال يلفتون وجوھھم حتى -514-1107- 249-ص 

إلیھم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن في الغرف العلى من الجنة يضحك1يقتلوا أولئك يتلبطون

.فال حساب علیه"

: أبو يعلى. 2/193الترغیب "حم طب" عن نعیم بن ھمار."صحیح".

."أفضل الشھداء من سفك دمه وعقر جواده"-1108

شي.عبدهللا بن حب–: حم، د 1504الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

"أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبیل هللا عز وجل أو منحة خادم في سبیل هللا أو طروقة فحل -1109

.في سبیل هللا"

: ك، ابن 2/158تخريج الترغیب "حم ت" عن أبي أمامة "ت" عن عدي بن حاتم."حسن".

عساكر.

."أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح"-1110

"حم طب" عن أبي أيوب وحكیم بن حزام "خد د ت" عن أبي سعید "طب ك" عن أم كلثوم ح"."صحی

: ك، ابن عساكر. 2/158، صحیح الترغیب 892اإلرواء بنت عقبة.

"أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر وال تمھل حتى إذا بلغت -1111

.ن كذا ولفالن كذا أال وقد كان لفالن كذا"الحلقوم قلت: لفال

. 1602اإلرواء "حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أفضل الصدقة جھد المقل و ابدأ بمن تعول"-1112

. 897، 834، اإلرواء 874، صحیح الترغیب 566الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: يتمرغون. "نھاية".1

."أفضل الصدقة سقي الماء"-1113- 250-ص 

، 951صحیح الترغیب "حم د ن ھـ حب ك" عن سعد بن عبادة "ع" عن ابن عباس."حسن".



. 1912المشكاة 

سفلى و ابدأ بمن تعول" "أفضل الصدقة ما ترك غنى و الید العلیا خیر من الید ال-1114-515

"تقول المرأة: إما أن تطعمني و إما أن تطلقني و يقول العبد: أطعمني و استعملني; و يقول االبن: 

. 1أطعمني إلى من تدعني؟!"

.834اإلرواء "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.یر من الید السفلى و ابدأ بمن تعول""أفضل الصدقة ما كان عن ظھر غنى و الید العلیا خ-1115

. 449، اإلرواء 446غاية المرام "حم م ن" عن حكیم بن حزام."صحیح".

"أفضل الصالة بعد المكتوبة الصالة في جوف اللیل و أفضل الصیام بعد شھر رمضان شھر هللا -1116

.المحرم"

. 449اإلرواء سنده طب" عن جندب." عن أبي ھريرة "الروياني في م4"م "صحیح".

."أفضل الصالة صالة المرء في بیته إال المكتوبة"-1117

: ق، د، حم، أبو عوانة. 1301صحیح أبي داود "ن طب" عن زيد بن ثابت."صحیح".

."أفضل الصالة طول القنوت"-1118

وسى وعمرو بن عبسة"حم م ت ھـ" عن جابر "طب" عن أبي م"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله "تقول المرأة..."إلخ، ھو من قول أبي ھريرة عند "خ"، أدرجه بعض الرواة في الحديث، فرواه كذلك 1

ابن حبان. فعزوه للبخاري خطأ مزدوج، ألنه لم يروه كذلك، وألنه يفید صحة ھذه الزيادة، وھي ضعیفة 

. ولذلك لم أجعلھا بین قوسین زھیر.الدراجھا

: حم، د، ن، 1196، صحیح أبي داود 458اإلرواء وعن عمیر بن قتادة اللیثي.- 251-ص 

.551الدارمي، عن عبد هللا بن حبشي، والصحیحة 

."أفضل الصلوات عند هللا صالة الصبح يوم الجمعة في جماعة"-1119

.1566الصحیحة " عن ابن عمر."حل ھب"صحیح".

."أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما و يفطر يوما و ال يفر إذا القى"-1120

الصوم. –ق "ت ن" عن ابن عمرو."صحیح".

."أفضل الصیام بعد رمضان الشھر الذي تدعونه المحرم"-1121-516

. 951اإلرواء "ن" عن جندب."صحیح".

."أفضل العبادة الدعاء"-1122

الصحیحة "ك" عن ابن عباس "عد" عن أبي ھريرة "ابن سعد" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

1579 .

."أفضل العمل الصالة لوقتھا و الجھاد في سبیل هللا"-1123-517

. 1: ق1489الصحیحة بن مسعود."ھب" عن ا"صحیح".

1124-518-.

: م. 1490الصحیحة .2"حب" عن أبي ذر"صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."ثم بر الوالدين، ثم الجھاد في سبیل هللا"ولفظھما: 1

الحديث في األصل مكررا مرموزا له بأنه من "الزيادة" فحذفت األول منھما ألن فیه تقديما وقع ھذا2

وتأخیرا، وأبقیت ھذا ألنه الموافق لما في "حب". 

}"أفضل القرآن-1125- 252-ص  الَمِینَ ِ الْعَ ُ لِلَّهِ رَبّ د مْ . "{الْحَ

.1499الصحیحة "ك ھب" عن أنس."صحیح".

."أفضل الكسب بیع مبرور وعمل الرجل بیده"-1126

. 607الصحیحة "حم طب" عن أبي بردة بن نیار."صحیح".

1127-.

. 1498الصحیحة "حم" عن رجل."صحیح".

.مؤمنین أحسنھم خلقا""أفضل ال-1128

. 1374الصحیحة "ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح".

"أفضل المؤمنین إسالما من سلم المسلمون من لسانه و يده و أفضل المؤمنین إيمانا أحسنھم -1129

خلقا وأفضل المھاجرين من ھجر ما نھى هللا تعالى عنه وأفضل الجھاد من جاھد نفسه في ذات هللا عز 

.جل"و

: ابن نصر. 1491الصحیحة "طب" عن ابن عمرو."صحیح".

."أفضل الناس مؤمن بین كريمین"-1130

رجل من أصحاب النبي –: حم، الطحاوي 1505الصحیحة "طب" عن كعب بن مالك."صحیح".

صلى هللا علیه وسلم . 

نفسه وماله ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي "أفضل الناس مؤمن يجاھد في سبیل هللا ب-1131

.هللا ويدع الناس من شره"

. 1531الصحیحة "حم ق ت ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"أفضل الھجرتین الھجرة البانة والھجرة البانة: -1132-519

و علیك السمع و الطاعة مع رسول هللا و ھجرة البادية: أن ترجع إلى باديتك1أن تثبت- 253-ص 

.في عسرك و يسرك و مكرھك و منشطك و أثرة علیك"

. 5/252مجمع الزوئد "طب" عن واثلة."صحیح".

"أفضل أيام الدنیا أيام العشر".-1133

: حب. 2/125الترغیب "البزار" عن جابر."صحیح".

.م إال المكتوبة""أفضل صالتكم في بیوتك-1134-250

: ق، د، حم، أبوعوانة. 1301صحیح أبي داود "ت" عن زيد بن ثابت."صحیح".

"أفضل نساء أھل الجنة خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و مريم بنت عمران و آسیة بنت -1135



.مزاحم امرأة فرعون"

: الطحاوي، الضیاء.1508الصحیحة "حم طب ك" عن ابن عباس."صحیح".

.2"أفطر الحاجم و المحجوم"-1136

.100، الصیام البن تیمیة 931اإلرواء "حم د ن ھـ حب ك" عن ثوبان وھو متواتر."صحیح".

."أفطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم األبرار و صلت علیكم المالئكة"-1137

. 85، أداب الزفاف 192الكلم الطیب الزبیر."ھـ حب" عن ابن "صحیح".

."أفلح من ھدي إلى اإلسالم و كان عیشه كفافا و قنع بت"-1138

.1506الصحیحة "طب ك" عن فضالة بن عبید."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أقام فیه.تفسیر لـ"البانة"، وھو من قولھم: أبن المكان1

قلت: ھذا الحديث منسوخ عند جماھیر العلماء، وقد ذكرت الدلیل على نسخه في التعلیق اآلتي. 2

."إقامة حد من حدود هللا خیر من مطر أربعین لیلة في بالد هللا"-1139- 254-ص 

: الضیاء. 231، الصحیحة 1057الروض "ھـ" عن ابن عمر."حسن".

."اقبل الحديقة و طلقھا تطلیقة"-1140-521

. 39-20اإلرواء"خ ن" عن ابن عباس."صحیح".

."أقبل و أدبر و اتق الدبر و الحیضة"-1141-522

: ن، ت، ابن أبي حاتم، طب. 29آداب الزفاف "حم" عن ابن عباس."حسن".

.و عمر""اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر-1142

. 1233، الصحیحة 675الطحاوية "حم ت ھـ" عن حذيفة."صحیح".

"اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر و عمر و اھتدوا بھدي عمار و ما حدثكم ابن مسعود -1143-523

.فاقبلوه"

.1233الصحیحة "ع" عن حذيفة."صحیح".

اللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر و عمر و اھتدوا بھدي عمار و تمسكوا بعھد ابن "اقتدوا ب-1144

.مسعود"

. 1233األحاديث الصحیحة "ت" عن ابن مسعود "الروياني" عن حذيفة "عد" عن أنس."صحیح".

.1"اقتربت الساعة و ال تزداد منھم إال بعدا"-1145

: حل. 1510الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."حسن".

."اقتربت الساعة و ال يزداد الناس على الدنیا إال حرصا و ال يزدادون من هللا إال بعدا"-1146

ك عن ابن مسعود."ك" عن ابن مسعود."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "قربا". والتصويب من "طب" وغیره.1



."اقتلوا األسودين في الصالة: الحیة و العقرب"-1147- 255-ص 

، صحیح أبي داود1004المشكاة "د ت حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اقتلوا الحیات فإنا لم نسالمھن منذ حاربناھن"-1148-524

.4140المشكاة "طب" عن ابن عمر."صحیح".

."اقتلوا الحیات كلھن فمن خاف ثأرھن فلیس منا"-1149

. 4140المشكاة "د ن" عن ابن مسعود "طب" عن جرير وعثمان بن أبي العاص."صحیح".

و األبتر فإنھما يلتمسان البصر و يسقطان 1"اقتلوا الحیات و الكالب و اقتلوا ذا الطفیتین-1150-525

.الحبل"

. 1497مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح".

."اقتلوا الحیة و العقرب و إن كنتم في الصالة"-1151

. 854صحیح أبي داود "طب" عن ابن عباس."صحیح".

."اقتلوا ذا الطفیتین فإنه يلتمس البصر و يصیب الحبل"-1152-526

خ" عن عائشة.""صحیح".

"اقتلوا ذا الطفیتین و األبتر فإنھما يطمسان البصر-1153

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطفیة خوصة المقل في األصل. شبه الخیطین اللذين على ظھر الحیة بخوصتین من خوص المقل 1

ذنبه. "نھاية". و "األبتر" الذي يشبه مقطوع الذنب لقصر 

.ويسقطان الحبل"- 256-ص 

"حم ق د ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

."اقرأ القرآن في أربعین"-1154

: د، ابن نصر. 1261, صحیح أبي داود 1512الصحیحة "ت" عن ابن عمر."حسن".

"اقرأ القرآن في ثالث إن استطعت".-1155

. 1512الصحیحة "حم طب" عن سعد بن المنذر."صحیح".

."اقرأ القرآن في خمس"-1156

: الطیالسي، حم. 1513الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح".

"اقرأ القرآن في كل شھر اقرأه في خمس و عشرين اقرأه في خمس عشرة اقرأه في عشر اقرأه -1157

.ال يفقھه من يقرؤه في أقل من ثالث"في سبع

. 1513الصحیحة .1"حم" عن ابن عمرو"صحیح".

اقرأ القرآن في كل شھر اقرأه في عشرين لیلة اقرأه في عشر اقرأه في سبع و ال تزد على "-1158

.ذلك"

: حم. 1255بي داود صحیح أ"ق د" عن ابن عمر."صحیح".

."اقرأ المعوذات في دبر كل صالة"-1159

. 1514الصحیحة "د حب" عن عقبة بن عامر."صحیح".



."اقرأ المعوذتین فإنك لن تقرأ بمثلھما"-1160-527

ر.جاب-: حم، ن، حب، 2/226تخريج الترغیب "طب" عن عقبة بن عامر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل، وعلیه شرح المناوي، بل فسره بقوله: "... بن الخطاب"! وھو خطأ والصواب "ابن عمرو".1

}"اقرأ -528-1161- 257-ص  ا الْكَافِرُونَ .. عند منامك فإنھا براءة من الشرك{ قُلْ يَا أَيُّھَ

نوفل.–: حم، تخ، د، ت، حب، ك، ابن السني 1/209الترغیب "ھب" عن أنس."صحیح".

"أقرأني جبريل القرآن على حرف فراجعته فلم أزل استزيده فیزيدني حتى انتھى إلى سبعة -1162

.أحرف"

. 393الروض "حم ق" عن ابن عباس.صحیح".

.قرأتم أصبتم و ال تماروا فیه فإن المراء فیه كفر""اقرءوا القرآن على سبعة أحرف فأيما-1163-529

: حم. 1522الصحیحة "ھب" عن عمرو بن العاص."صحیح".

"اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون علیه أما إني ال أقول: ألم حرف و لكن ألف عشر و الم عشر و -1164-530

". میم عشر فتلك ثالثون

السجزي في اإلبانة خط" عن ابن مسعود.1في الوقف واالبتداء"أبو جعفر النحاس "صحیح".

. 660الصحیحة 

"اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا ألصحابه، اقرءوا الزھراوين: البقرة و آل عمران فإنھما -1165

ان عن أصحابھما، أو كأنھما فرقان من طیر صواف يحاج2يأتیان يوم القیامة كأنھما غمامتان أو غیايتان

.اقرءوا سورة البقرة فإن أخذھا بركة و تركھا حسرة و ال تستطیعھا البطلة"

. 2095مختصر مسلم "حم م" عن أبي أمامة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلیق سطر بن زھیر.1

السحابة وغیرھا. "نھاية".الغیاية كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه ك2

."اقرءوا القرآن ما ائتلفت علیه قلوبكم فإذا اختلفتم فیه فقوموا"-1166- 258-ص 

. 2122مختصر مسلم "حم ق ن" عن جندب."صحیح".

ال "اقرءوا القرآن و ابتغوا به هللا تعالى من قبل أن يأتي قوم يقیمونه إقامة القدح يتعجلونه و-1167

.يتأجلونه"

. 259الصحیحة "حم د" عن جابر."حسن".

."اقرءوا القرآن و اعملوا به و ال تجفوا عنه و ال تغلوا فیه و ال تأكلوا به و ال تستكثروا به"-1168

: 260حة ، الصحی42تخريج فقه السیرة "حم طب ع ھب" عن عبدالرحمن بن شبل."صحیح".

الطحاوي، طس، ابن عساكر.



."اقرءوا القرآن و سلوا هللا به قبل أن يأتي قوم يقرءون القرآن فیسألون به الناس"-1169-531

.259الصحیحة "حم طب ھب" عن عمران بن حصین."صحیح".

.بیتا يقرأ فیه سورة البقرة""اقرءوا سورة البقرة في بیوتكم فإن الشیطان ال يدخل -1170-532

. 1521الصحیحة "ك ھب" عن ابن مسعود."صحیح".

."اقرءوا كما علمتم فإنما أھلك من كان قبلكم اختالفھم على أنبیائھم"-1171-533

: حم، حب. 1522الصحیحة: "ابن جرير في تفسیره" عن ابن مسعود."حسن".

."اقرءوا ھاتین اآليتین اللتین في آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانیھما من تحت العرش"-1172-534

: ابن نصر.1482الصحیحة "حم طب" عن عقبة بن عامر."صحیح".

"أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف اللیل اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن -1173- 259-ص 

.ي تلك الساعة فكن"يذكر هللا ف

. 1229، المشكاة 2/276الترغیب "ت ن ك" عن عمرو بن عبسة."صحیح".

."أقرب ما يكون العبد إلى هللا و ھو ساجد"-1174

. 819صحیح أبي داود "البزار" عن ابن مسعود."صحیح".

.روا الدعاء""أقرب ما يكون العبد من ربه و ھو ساجد فأكث-1175-535

: حم، أبو عوانة، ھق. 456، اإلرواء 819صحیح أبي داود "م د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أقربكم مني مجلسا يوم القیامة أحسنكم خلقا"-1176-536

أبو –: حم، حب، طب: ھب 791، الصحیحة 4697المشكاة "ابن النجار" عن علي."حسن".

جابر. –ني. ت، خط ثعلبة الخش

.1"أقروا الطیر على مكناتھا"-1177

. 1166اإلرواء "د ك" عن أم كرز."صحیح".

."اقسموا المال بین أھل الفرائض على كتاب هللا فما تركت الفرائض فألولى رجل ذكر"-1178-537

.1690اإلرواء "م د ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

."أقصر من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنیا أكثرھم جوعا في اآلخرة"-1179-538

.343الصحیحة "ك" عن أبي جحیفة."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أوكارھا وأماكنھا.1

.-1180- 260-ص 

. 790اإلرواء " عن ابن عباس."خ"صحیح".

."اقطعوا في ربع الدينار و ال تقطعوا فیما ھو أدنى من ذلك"-1181-539

. 2402اإلرواء "حم ھق" عن عائشة."صحیح".

."أقل أمتي أبناء السبعین"-1182



بو يعلى، عد. : أ1517الصحیحة "الحكیم" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أقل أمتي الذين يبلغون السبعین"-1183

. 1517الصحیحة "طب" عن ابن عمر."حسن".

1184-.

، حب. : خد، ابن خزيمة1518الصحیحة "حم د ن" عن جابر."صحیح".

."أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم إال الحدود"-1185

. 368الصحیحة "حم خد د" عن عائشة."صحیح".

."أقیموا الركوع و السجود فوهللا إني ألراكم من بعد ظھري إذا ركعتم و إذا سجدتم"-1186

ه. نحو290مختصر مسلم "ق" عن أنس."صحیح".

"أقیموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف المالئكة و حاذوا بین المناكب و سدوا الخلل و لینوا بأيدي -1187

.إخوانكم و ال تذروا فرجات للشیطان و من وصل صفا وصله هللا و من قطع صفا قطعه هللا عز و جل"

، 672ح أبي داود ، صحی1091المشكاة "حم د طب" عن ابن عمر."صحیح".- 261-ص 

: ن، ك. 495، صحیح الترغیب 743الصحیحة 

."أقیموا الصفوف في الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصالة"-1188

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أقیموا الصالة و آتوا الزكاة و حجوا و اعتمروا و استقیموا يستقم بكم"-1189

: طص. 745، صحیح الترغیب 346الروض ب" عن سمرة."ط"حسن".

1190-.

.670الصحیحة "ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

.بین قلوبكم""أقیموا صفوفكم فوهللا لتقیمن صفوفكم أو لیخالفن هللا-1191

. 32، الصحیحة 668صحیح أبي داود "د" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

"أقیموا صفوفكم ال تخللكم الشیاطین كأنھا أوالد الحذف قیل: يا رسول هللا و ما أوالد الحذف؟ -1192-540

.قیل: سود جرد بأرض الیمن"

. 673صحیح أبي داود "حم ش ك" عن البراء."صحیح".

."أقیموا صفوفكم و تراصوا فإني أراكم من خلف ظھري"-1193

. 31الصحیحة "خ ن" عن أنس."صحیح".

"أقیموا صفوفكم و تراصوا فوالذي نفسي بیده إني -1194

.1ألرى الشیاطین بین صفوفكم كأنھا غنم عفر"- 262-ص 

.673صحیح أبي داود "الطیالسي" عن أنس.صحیح"."

1195-.

. 277غاية المرام "خ" عن أنس."صحیح".



.ق""اكتب فوالذي نفسي بیده ما يخرج منه إال ح-1196-541

: الدارمي. 1532الصحیحة "حم د ك" عن ابن عمرو."صحیح".

."اكتحلوا باإلثمد فإنه يجلوا البصر و ينبت الشعر"-1197-542

. 4472المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح".

."أكثر الدعاء بالعافیة"-1198

: طب، الضیاء. 1523لصحیحة ا"ك" عن ابن عباس."حسن".

."أكثر الناس شبعا في الدنیا أطولھم جوعا في اآلخرة"-1199

. 343الصحیحة "حل" عن سلمان."حسن".

."أكثرت علیكم في السواك"-1200

"حم خ ن" عن أنس."صحیح".

."أكثر خطايا ابن آدم في لسانه"-1201

. 534الصحیحة طب ھب" عن ابن مسعود.""حسن".

."أكثر عذاب القبر من البول"-1202

.280اإلرواء ك" عن أبي ھريرة."حم ھـ"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع "عفراء" أي بیضاء بیاضا لیس بالناصع.1

."أكثر منافقي أمتي قراؤھا"-1203- 263-ص 

"حم طب ھب" عن ابن عمرو "حم طب" عن عقبة بن عامر "طب عد" عن عصمة ابن صحیح"."

. 750الصحیحة مالك.

1204-

.و حط عنه بھا خطیئة"

. 1519الصحیحة فاطمة."ابن سعد حم" عن أبي"صحیح".

1205-.

. 2319المشكاة "ع طب حب" عن أبي أيوب."صحیح".

."أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء هللا و قدره بالعین"-1206

. 747الصحیحة اء" عن جابر."الطیالسي تخ الحكیم البزار الضی"حسن".

"أكثروا الصالة علي فإن هللا وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي -1207-543

.ذلك الملك: يا محمد إن فالن ابن فالن صلى علیك الساعة"

. 1530الصحیحة "فر" عن أبي بكر."حسن".

صالة علي في يوم الجمعة فإنه لیس يصلي علي أحد يوم الجمعة إال عرضت على "أكثروا ال-1208-544

.صالته"

. 1527الصحیحة "ك ھب" عن أبي مسعود األنصاري."صحیح".

."أكثروا الصالة علي يوم الجمعة و لیلة الجمعة فمن صلى علي صالة صلى هللا علیه عشرا"-1209-545

.1407الصحیحة أنس."ھق" عن"حسن".



."أكثروا ذكر ھاذم اللذات: الموت"-1210- 264-ص 

"ت ن ھـ حل" عن ابن عمر "ك ھب" عن أبي ھريرة "طس حل ھب" عن أنس."صحیح".

. 682اإلرواء 1607المشكاة 

وسعه علیه و ال ذكره "أكثروا ذكر ھاذم اللذات: الموت فإنه لم يذكره أحد في ضیق من العیش إال-1211

.في سعة إال ضیقھا علیه"

. 682اإلرواء "ھب حب" عن أبي ھريرة "البزار" عن أنس."حسن".

."أكثروا من شھادة: أن ال إله إال هللا قبل أن يحال بینكم و بینھا و لقنوھا موتاكم"-1212

خط، ابن عساكر. 468ة الصحیح"ع عد" عن أبي ھريرة."حسن".

1213-.

. 2/256تخريج الترغیب "طب" عن ابن عمر."حسن".

1214-.

: حم، ت. 1528الصحیحة "عد" عن أبي ھريرة.ح"."صحی

."أكثروا من ھذه النعال فإن الرجل ال يزال راكبا ما انتعل"-1215-546

: حم، م، خط. 345الصحیحة "د" عن جابر."صحیح".

."أكرم الناس أتقاھم"-1216

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم"-1217- 265-ص 

. 334الضعیفة "ق" عن أبي ھريرة "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

."أكرم شعرك و أحسن إلیه"-1218

. 500الصحیحة "ن" عن أبي قتادة."حسن".

."أكرموا الخبز"-1219

. 2885, 2884الضعیفة شة."ك ھب" عن عائ"حسن".

."أكرموا الشعر"-1220

. 666الصحیحة "البزار" عن عائشة."صحیح".

و اقطعوا فیھا أوتاركم و الزموا فیھا أجواف بیوتكم و -يعني في الفتنة-"اكسروا فیھا قسیكم -1221-547

.كونوا فیھا كالخیر من ابني آدم"

: ھب، ابن عساكر. 1524الصحیحة "ت" عن أبي موسى."صحیح".

."اكشف البأس رب الناس"-1222-548

: تخ، حب. 1526الصحیحة "د ن" عن ثابت بن قیس بن شماس."صحیح".

."اكشف البأس رب الناس! إله الناس"-1223-549

. 1526الصحیحة "ھـ" عن رافع بن خديج."صحیح".

."اكشف البأس رب الناس! ال يكشف الكرب غیرك"-1224-550



: حم. 1526الصحیحة "الخرائطي في مكارم األخالق" عن عائشة."صحیح".

اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث"-1225-551

يخلف و غضوا أبصاركم و كفوا أحدكم فال يكذب و إذا ائتمن فال يخن و إذا وعد فال- 266-ص 

.أيديكم و احفظوا فروجكم"

: عد.1525الصحیحة "البغوي طب" عن أبي أمامة."حسن".

."أكل طعامكم األبرار و صلت علیكم المالئكة و أفطر عندكم الصائمون"1226-552

. 85آداب الزفاف "حم د ن" عن أنس."صحیح".

."أكل كل ذي ناب من السباع حرام"-1227

: م, ن. 2488اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"اكلفوا من العمل ما تطیقون فإن هللا ال يمل حتى تملوا و إن أحب العمل إلى هللا تعالى أدومه و -1228

.إن قل"

: ق. 1238یح أبي داود صح"حم د ن" عن عائشة."صحیح".

."اكلفوا من العمل ما تطیقون فإن خیر العمل أدومه و إن قل"-1229-553

: حم. 1238صحیح أبي داود "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أكمل المؤمنین إيمانا أحسنھم خلقا"-1230

، إيمان 20-17. إيمان ابن أبي شیبة 284الصحیحة"حم د حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

. 17أبي عبید ص 

"أكمل المؤمنین إيمانا أحسنھم خلقا الموطئون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون و ال خیر فیمن ال -1231-544

.يألف و ال يؤلف"

: أبو نعیم. 751الصحیحة "طس" عن أبي سعید."حسن".

ن إيمانا أحسنھم خلقا و خیاركم خیاركم"أكمل المؤمنی-1232

.لنسائھم"- 267-ص 

.284الصحیحة "ت حب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."ألبان البقر شفاء و سمنھا دواء و لحومھا داء"-1233

. 1533الصحیحة "طب" عن ملیكة بنت عمرو."صحیح".

قاله -عش حمیدا و مت شھیدا و يرزقك هللا قرة عین في الدنیا و اآلخرة""البس جديدا و -1234-555

.-لعمر بن الخطاب

: حم، حب، ابن السني، طب. 352الصحیحة "حم ھـ" عن ابن عمر."حسن".

."البسوا الثیاب البیض فإنھا أطھر و أطیب و كفنوا فیھا موتاكم"-1235

. 62الجنائز ھـ ك" عن سمرة."حم ت ن "صحیح".

"البسوا من ثیابكم البیاض فإنھا من خیر ثیابكم و كفنوا فیھا موتاكم و إن من خیر أكحالكم -1236-556



.اإلثمد يجلوا البصر و ينبت الشعر"

. 62الجنائز "حم د ت حب" عن ابن عباس."صحیح".

.يوم الجمعة بعد العصر إلى غیبوبة الشمس""التمسوا الساعة التي ترجى في -1237

: طب. 703، صحیح الترغیب 1360المشكاة "ت" عن أنس."حسن".

."التمسوا لیلة القدر آخر لیلة من رمضان"-1238

. 1471، الصحیحة 2092المشكاة "ابن نصر" عن معاوية."صحیح".

.القدر في العشر األواخر من رمضان في وتر فإني قد رأيتھا فنسیتھا""التمسوا لیلة -1239-557

.1471الصحیحة "حم طب الضیاء" عن جابر بن سمرة."صحیح".- 268-ص 

."التمسوا لیلة القدر لیلة سبع و عشرين"-1240

. 1471الصحیحة "طب" عن معاوية."صحیح".

.خاتما من حديد""التمس و لو-1241

. 1925، اإلرواء 82غاية المرام "حم ق د" عن سھل بن سعد."صحیح".

."التمسوھا في العشر األواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يغلبن على السبع البواقي"-1242-558

: الطیالسي، حم، ھق. 1471الصحیحة "م" عن ابن عمر."صحیح".

1243-559-.

"التمسوھا في العشر األواخر: في تسع تبقین أو سبع تبقین أو خمس "حم ت ك ه"صحیح".

: حب.2092المشكاة ب" عن أبي بكرة.تبقین أو ثالث تبقین أو آخر لیلة"

"التمسوھا في العشر األواخر من رمضان: في تاسعة تبقى و في سابعة تبقى و في-1244-560

.خامسة تبقى"

. 1250صحیح أبي داود "حم خ د" عن ابن عباس."صحیح".

."التمسوھا في العشر األواخر من رمضان و التمسوھا في التاسعة و السابعة و الخامسة"-1245-561

ھق. -: حم، م 1252صحیح أبي داود "د" عن أبي سعید."صحیح".

."ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فألولى رجل ذكر"-1246

. 995، مختصر مسلم 1690اإلرواء "حم ق ت" عن ابن عباس."صحیح".

.1"الزم بیتك"-1247

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواء".قلت: يعني في أيام الفتن، كما تدل علیه عدة أحاديث خرجتھا في "اإل1

: عد، ابن عساكر.1535الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح".- 269-ص 

."الزم رجلھا فثم الجنة"-1248-562

. 3/30ش 3/324خط 1199اإلرواء جاھمة.1"ھـ" عن معاوية بن"حسن".

.-لدةيعني الوا-"إلزمھا فإن الجنة تحت أقدامھا"-1249-563



. 4939المشكاة "حم ن" عن جاھمة."حسن".

.ب"ياذا" الجالل و اإلكرام"2"ألظوا-1250

-: ابن أبي شیبة 1563الصحیحة "ت" عن أنس "حم ن ك" عن ربیعة بن عامر."صحیح".

أبي ھريرة. -ربیعة. ك–أنس. تخ. ابن منده، ابن كساكر 

."ألق عنك شعر الكفر ثم اختتن"-1251

. 79اإلرواء 382صحیح أبي داود "حم د" عن عثیم بن كلیب."حسن".

."هللا الطبیب"-1252

: حم، ابن منده. 1537الصحیحة "د" عن أبي رمثة."صحیح".

.شیطان""هللا مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى هللا عنه و لزمه ال-1253

: ابن ماجه، حب، ك. 3741المشكاة "ت" عن عبدهللا بن أبي أوفى."حسن".

."هللا و رسوله مولى من ال مولى له و الخال وارث من ال وارث له"-1254

. 1700اإلرواء "ت ھـ" عن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من األصل.1

أي الزموه واثبتوا علیه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. "نھاية".2

."اللھم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني و انقطاع عمري"-1255- 270-ص 

طس. :1539الصحیحة "ك" عن عائشة..1"حسن"

.ما جعلت بمكة من البركة""اللھم اجعل بالمدينة ضعفي -1256

. 2069مختصر مسلم "حم ق" عن أنس."صحیح".

. قوتا"2"اللھم اجعل رزق آل محمد في الدنیا1257

: خ. 130, الصحیحة 479تخريج فقه السیرة "م ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.و الطاعون""اللھم اجعل فناء أمتي قتال في سبیلك بالطعن -1258

. 1673اإلرواء "حم طب" عن أبي بردة األشعري."صحیح".

"اللھم اجعل في قلبي نورا و في لساني نورا و في بصري نورا و في سمعي نورا و عن يمیني -1259

نورا و عن يساري نورا و من فوقي نورا و من تحتي نورا و من أمامي نورا و من خلفي نورا و اجعل لي 

.ي نفسي نورا و أعظم لي نورا"ف

. 379مختصر مسلم "حم ق ن" عن ابن عباس."صحیح".

"اللھم احفظني باإلسالم قائما و احفظني باإلسالم قاعدا و احفظني باإلسالم راقدا و ال تشمت -1260

بي عدوا و ال حاسدا اللھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدرك شیخنا ھذا الحديث ونقله إلى "ضعیف الجامع الصغیر". ثم1

ولیس عند أحد من مخرجي 1/307/1قلت: كذا األصل، وكذلك ھو في "الجامع الصغیر" و"الكبیر" 2



الحديث ھذه اللفظة "الدنیا" كما نبھت علیه في المصدر الثاني المذكور أعاله. ثم وجدتھا عند يعلى 

: نبئت عن أبي زرعة عن أبي ھريرة. قلت: فھذا ضعیف، فھي زيادة ضعیفة. عن األعمش قال4/1450

.إني أسألك من كل خیر خزائنه بیدك و أعوذ بك من كل شر خزائنه بیدك"- 271-ص 

. 1540الصحیحة "ك" عن ابن مسعود."حسن".

.احشرني في زمرة المساكین"و أمتني مسكینا و1"اللھم أحیني مسكینا-1261

الصحیحة "عبد بن حمید ھـ" عن أبي سعید "طب الضیاء" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

. 861اإلرواء 308

."اللھم استر عورتي و آمن روعتي و اقض عني ديني"-1262

. 2455المشكاة "طب" عن خباب."حسن".

أصلح لي ديني الذي ھو عصمة أمري و أصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي و أصلح لي "اللھم-1263

.آخرتي التي فیھا معادي و اجعل الحیاة زيادة لي في كل خیر و اجعل الموت راحة لي من كل شر"

. 1112الروض "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

سرافي في أمري و ما أنت أعلم به مني اللھم اغفر لي "اللھم اغفر لي خطیئتى و جھلي و إ-1264

خطئي و عمدي و ھزلي و جدي و كل ذلك عندي، اللھم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما 

.أعلنت أنت المقدم و أنت المؤخر و أنت على كل شيء قدير"

"ق" عن أبي موسى. "صحیح".

بي و وسع لي في داري و بارك لي"اللھم اغفر لي ذن-1265

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني خاشعا متواضعا. قال ابن األثیر: "أراد به التواضع واإلخبات وأن ال يكون من الجبارين المتكبرين".1

.في رزقي"- 272-ص 

. 112، غاية المرام 1156الروض "ت" عن أبي ھريرة.حسن.

"اللھم اغفر لي ذنوبي و خطاياي كلھا اللھم أنعشني واجبرني واھدني لصالح األعمال واألخالق -1266

.فإنه ال يھدي لصالحھا وال يصرف سیئھا إال أنت"

: ابن السني. طص. طس، ك، أبي أيوب. 910الروض "طب" عن أبي أمامة."حسن".

.ي وألحقني بالرفیق األعلى""اللھم اغفر لي و ارحمن-1267

.1664مختصر مسلم "ق ت" عن عائشة."صحیح".

"اللھم اقسم لنا من خشیتك ما يحول بیننا و بین معاصیك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن -1268

عله الوارث منا واجعل الیقین ما يھون علینا مصیبات الدنیا و متعنا بأسماعنا وأبصارنا و قوتنا ما أحییتنا واج

ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال تجعل مصیبتنا في ديننا وال تجعل الدنیا أكبر ھمنا و ال 

.مبلغ علمنا و ال تسلط علینا من ال يرحمنا"

. 225الكلم الطیب "ت ك" عن ابن عمر."حسن".



حتى تجعلھما الوارث مني و عافني في ديني و في جسدي و "اللھم أمتعني بسمعي و بصري -1269

انصرني ممن ظلمني حتى تريني فیه ثأري، اللھم إني أسلمت نفسي إلیك و فوضت أمري إلیك و 

الذي أرسلت و 1ألجأت ظھري إلیك و خلیت وجھي إلیك ال ملجأ و ال منجى منك إال إلیك آمنت برسولك

.بكتابك الذي أنزلت"

: طص.690الروض النضیر "ك" عن علي."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن البراء: "...وبنبیك الذي أرسلت". وھو الصواب 276كذا وقع في ھذا الحديث، وفي الحديث المتقدم 1

ھما: "وبرسولك الذي أرسلت" ألنه أصح من ھذا إسنادا, وألن في بعض طرقه أن البراء لما أعاده قال وا

فرده صلى هللا علیه وسلم بقوله: "ال! وبنبیك الذي أرسلت". راجع المصدر المذكور أعاله. 

"اللھم أنت خلقت نفسي و أنت توفاھا لك مماتھا و محیاھا إن أحییتھا فاحفظھا 1270- 273-ص 

.و إن أمتھا فاغفر لھا اللھم إني أسألك العافیة"

"م" عن ابن عمر."صحیح".

أن ال يراق فیھا 1"اللھم إن إبراھیم حرم مكة فجعلھا حراما و إني حرمت المدينة ما بین مأزمیھا-1271

دم و ال يحمل فیھا سالح لقتال و ال يخبط فیھا شجرة إال لعلف اللھم بارك لنا في مدينتنا اللھم بارك لنا 

نا اللھم اجعل مع البركة بركتین و الذي نفسي بیده ما من المدينة في صاعنا اللھم بارك لنا في مد

.شعب و ال نقب إال علیه ملكان يحرسانھا حتى تقدموا إلیھا"

وأبي ھريرة نحوه. 779/780مختصر مسلم "م" عن أبي سعید."صحیح".

كة بالبركة و أنا محمد عبدك و رسولك أدعوك "اللھم إن إبراھیم كان عبدك و خلیلك دعاك ألھل م-1272

ألھل المدينة أن تبارك لھم في مدھم و صاعھم مثلي ما باركت ألھل مكة مع البركة بركتین"

: حم، طس.2/144الترغیب "ت" عن علي ."صحیح"

ن آذيته أو شتمته أو جلدته أو "اللھم إني أتخذ عندك عھدا لن تخلفنیه فإنما أنا بشر فأيما مؤم-1273

.لعنته فاجعلھا له صالة و زكاة و قربة تقربه بھا إلیك يوم القیامة"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"اللھم إني أسألك العفة و العافیة في دنیاي و ديني و أھلي -1274

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي طرفیھا.1

ومالي اللھم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بین يدي ومن خلفي وعن - 274-ص 

.يمیني وعن شمالي ومن فوقي و أعوذ بك أن اغتال من تحتي"

. 138األسماء ص 1/175مجمع "البزار" عن ابن عباس."صحیح".

.ى والعفاف والغنى""اللھم إني أسألك الھدى و التق-1275



. 481فقه السیرة "م ت ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

"اللھم إني أسألك من الخیر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم و أعوذ بك من الشر كله -1276

ك وأعوذ بك عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللھم إني أسألك من خیر ما سألك به عبدك و نبی

من شر ما عاذ به عبدك و نبیك اللھم إني أسألك الجنة وما قرب إلیھا من قول أو عمل وأعوذ بك من النار 

.وما قرب إلیھا من قول أو عمل و أسألك أن تجعل كل قضاء قضیته لي خیرا"

: حم، حب، ك. 1442الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح".

ي أسألك من الخیر كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه "اللھم إن-1277

.وما لم أعلم"

. 1542الصحیحة طب" عن جابر بن سمرة.1"الطیالسي"صحیح".

."اللھم إني أسألك من فضلك و رحمتك فإنه ال يملكھا إال أنت"-1278

: حل. 1543الصحیحة ن ابن مسعود."طب" ع"صحیح".

"اللھم إني أسألك و أتوجه إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجھت بك إلى ربي في -1279

حاجتي ھذه لتقضى لي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم أره في مسنده المطبوع، وال في "ترتیبه".1

.1في"اللھم فشفعه - 275-ص 

: حم، ابن 2495، المشكاة 661الروض "ت ھـ ك" عن عثمان بن حنیف."صحیح".

خزيمة، طب، طص، ابن السني.

"اللھم إني أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء علیك -1280

.أنت كما أثنیت على نفسك"

. 823صحیح أبي داود " عن عائشة.4"م "صحیح".

."اللھم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء األسقام"-1281

. 2470المشكاة "حم د ن" عن أنس."صحیح".

بطني الشیطان عند "اللھم إني أعوذ بك من التردي و الھدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخ-1282

.الموت وأعوذ بك أن أموت في سبیلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا"

. 2473المشكاة "ن ك" عن أبي الیسر."صحیح".

."اللھم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجیع وأعوذ بك من الخیانة فإنھا بئست البطانة"-1283

. 2469المشكاة "د ن ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

اللھم إني أعوذ بك من العجز والكسل و الجبن والبخل و الھرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ "-1284

.بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحیا و الممات"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خزيمة والحاكم: "وشفعني فیه"، وھي من األدلة الكثیرة على أن التوسل قلت: وزاد أحمد وابن1

والتوجه المذكور في الحديث إنما ھو بدعائه صلى هللا علیه وسلم، ألن معناھا: اقبل شفاعتي، أي: في 



دعائه. وكذلك قوله: "فشفعه في" أي اقبل شفاعته أي دعاءه في. وھذه الزيادة من الكنوز، من عرفھا 

بھا أن يطیح بشبھات المخالفین.استطاع

" عن أنس.3"حم ق "صحیح".- 276-ص 

"اللھم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الھرم والقسوة والغفلة والعیلة و الذلة -1285

ء وأعوذ بك من الصمم والمسكنة وأعوذ بك من الفقر و الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والريا

.والبكم و الجنون و الجذام و البرص وسيء األسقام"

. 860، اإلرواء 2470المشكاة "ك ھق في الدعاء" عن أنس."صحیح".

"اللھم إني أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و البخل و الھرم و عذاب القبر و فتنة الدجال -1286

تقواھا و زكھا أنت خیر من زكاھا أنت ولیھا و موالھا اللھم إني أعوذ بك من علم ال ينفع اللھم آت نفسي 

.و من قلب ال يخشع و من نفس ال تشبع و من دعوة ال يستجاب لھا"

. 82- 8/81مسلم .1"حم عبد بن حمید م ن" عن زيد بن أرقم"صحیح".

.و القلة و الذلة و أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم""اللھم إني أعوذ من الفقر -1287

"د ن ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"اللھم إني أعوذ بك من الكسل والھرم والمأثم و المغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة -1288

عوذ بك من فتنة المسیح الدجال اللھم النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأ

اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب األبیض من الدنس وباعد 

بیني وبین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1297و 1295قلت: وجاء طرفه األخیر من حديث جمع آخر من الصحابة كما يأتي برقم 1

.خطاياي كما باعدت بین المشرق والمغرب"- 277-ص 

"ق ت ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

."اللھم إني أعوذ بك من الھم والحزن و العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال"-1289

. 347المرام غاية " عن أنس.3"حم ق "صحیح".

."اللھم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول"-1290

: خد، حب. 1443الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك و تحول عافیتك و فجأة نقمتك و جمیع سخطك"-1291

. 8/89مسلم د ت" عن ابن عمر."م"صحیح".

اللھم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر "-1292

.منیتي"

. 2472المشكاة "د ك" عن شكل."صحیح".

."اللھم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل"-1293



. 8/80مسلم "م د ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

"اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات -1294

.وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال"

"خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

م إني أعوذ بك من علم ال ينفع و عمل ال يرفع"اللھ-1295

.ودعاء ال يسمع"- 278-ص 

"حم حب ك" عن أنس."صحیح".

."اللھم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة األعداء"-1296

: حم. 1541الصحیحة "ن ك" عن ابن عمرو."صحیح".

"اللھم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن دعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع ومن علم ال ينفع -1297

.أعوذ بك من ھؤالء األربع"

119صحیح الترغیب "ت ن" عن ابن عمرو "د ن ھـ ك" عن أبي ھريرة "ن" عن أنس."صحیح".

.1ابن عمرو وأبي ھريرة وأنس-حم

.بك من منكرات األخالق واألعمال واألھواء واألدواء""اللھم إني أعوذ -1298

. 2471المشكاة "ت طب ك" عن عم زياد بن عالقة."صحیح".

"اللھم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن لیلة السوء ومن ساعة السوء و من صاحب السوء ومن -1299

.جار السوء في دار المقامة"

. 1443الصحیحة عقبة بن عامر."طب" عن "حسن".

."اللھم بارك ألمتي في بكورھا"-1300

حب" عن صخر الغامدي "ھـ" عن ابن عمر "طب" عن ابن عباس وابن مسعود 4"حم "صحیح.

المشكاة وعبدهللا بن سالم وعن عمران بن حصین وعن كعب ابن مالك وعن النواس بن سمعان.

.922، 490وض النضیر ، الر3908

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1286قلت: ومسلم أيضا وغیره عن زيد بن أرقم دون الجملة األخیرة منه كما تقدم في 1

الغیب و قدرتك على الخلق أحیني ما علمت الحیاة خیرا لي و 1"اللھم بعلمك-1301- 279-ص 

اللھم و أسألك خشیتك في الغیب و الشھادة و أسألك كلمة اإلخالص توفني إذا علمت الوفاة خیرا لي 

في الرضا و الغضب و أسألك القصد في الفقر و الغنى و أسألك نعیما ال ينفد و أسألك قرة عین ال تنقطع 

و أسألك الرضا بالقضاء و أسألك برد العیش بعد الموت و أسألك لذة النظر إلى وجھك و الشوق إلى لقائك 

.ضراء مضرة و ال فتنة مضلة اللھم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا ھداة مھتدين"في غیر

. 105، الكلم الطیب 165صفة الصالة "ن ك" عن عمار بن ياسر."صحیح".

."اللھم حجة ال رياء فیھا و ال سمعة"-1302



. 2/115الترغیب "ھـ" عن أنس."صحیح".

"اللھم رب الناس! مذھب الباس اشف أنت الشافي ال شافي إال أنت اشف شفاء ال يغادر -1303

.سقما"

" عن أنس. 3"حم خ "صحیح".

."اللھم رب جبريل ومیكائیل وإسرافیل ومحمد صلى هللا علیه وسلم نعوذ بك من النار"-1304

. 1544الصحیحة "طب ك" عن والد أبي الملیح."حسن".

."اللھم رب جبريل ومیكائیل ورب إسرافیل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر"-1305

. 1544الصحیحة "ن" عن عائشة."حسن".

ابَ "اللھم -1306 ذَ نَةً وَقِنَا عَ َ رَةِ حَس خِ ْ نَةً وَفِي اآل َ نْیَا حَس ."النَّارِ}{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "لعلمك" وھو خطأ.1

"ق" عن أنس."صحیح".- 280-ص 

."اللھم كما حسنت خلقي فحسن خلقي"-1307

. 74اإلرواء "حم" عن ابن مسعود."صحیح".

.ال عیش اآلخرة""اللھم ال عیش إ-1308

" عن أنس "حم ق" عن سھل بن سعد.3"حم ق "صحیح".

"اللھم لك أسلمت و بك آمنت و علیك توكلت و إلیك أنبت و بك خاصمت اللھم إني أعوذ بعزتك ال -1309

.إله إال أنت أن تضلني أنت الحي الذي ال يموت و الجن و اإلنس يموتون"

. 1/302: حم 1866مختصر مسلم .1عن ابن عباس"م""صحیح".

"اللھم متعني بسمعي و بصري و اجعلھما الوارث مني و انصرني على من ظلمني و خذ منه -1310

.بثأري"

. 190الروض النضیر "ت ك" عن أبي ھريرة."حسن".

ل علیه قضاءك و أقلل له من الدنیا "اللھم من آمن بك و شھد أني رسولك فحبب إلیه لقاءك و سھ-1311

.و من لم يؤمن بك و يشھد أني رسولك فال تحبب إلیه لقاءك و ال تسھل علیه قضاءك و كثر له من الدنیا"

: حب.1338الصحیحة "طب" عن فضالة بن عبید."صحیح".

مر أمتي شیئا "اللھم من ولي من أمر أمتي شیئا فشق علیھم فاشقق علیه و من ولي من أ-1312

.فرفق بھم فارفق به"

: حم. 34إصالح المساجد: "م" عن عائشة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1075قلت: ورواه البخاري مختصرا نحوه: وقد مضى برقم 1



.1"هللا ورسوله مولى من ال مولى له..."- 281-ص 

.لى اإلنسان إذا مات شخص بصره فذاك حین يتبع بصره نفسه""ألم تروا إ-1313-564

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"ألم تروا ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إال أصبح فريق منھم بھا كافرين -1314-565

.يقولون: الكواكب و بالكواكب"

ن أبي ھريرة "ن" عن زيد بن خالد الجھني."حم م ن" ع"صحیح".

"ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائیل؟ كانوا إذا أصابھم البول قطعوا ما أصابه البول منھم -1315-566

.فنھاھم عن ذلك فعذب في قبره"

یح ، صح16صحیح أبي داود "د ن ھـ حب ك ھق" عن عبدالرحمن بن حسنة."صحیح".

. 156الترغیب

"ألیس قد مكث ھذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه و صلى كذا و كذا سجدة في السنة؟ -1316-567

.فلما بینھما أبعد مما بین السماء و األرض"

: حم, الطحاوي. 368صحیح الترغیب "ھـ حب ھق" عن طلحة."صحیح".

.ك و ال تجني علیه""أما إن ابنك ھذا ال يجني علی-1317-568

. 2367اإلرواء "حم د ن ك" عن أبي رمثة."صحیح".

."أما إنك لو قلت حین أمسیت: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم تضرك"-1318

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك أنسب للترتیب.تبعا لألصل "الفتح الكبیر" ومكانه ھنا1254مضى برقم 1

"م د" عن أبي ھريرة."صحیح".- 282-ص 

."أما إنك لو لم تعطه شیئا كتب علیك كذبة"-1319-569

. 748الصحیحة "حم د" عن عبدهللا بن عامر بن ربیعة."حسن".

."أما إنھا ستكون لكم األنماط"-1320-570

. 748مختصر مسلم د ت" عن جابر."ق "صحیح".

."أما إنه لئن حلف على ماله لیأكله ظلما لیلقین هللا و ھو عنه معرض"-1321-571

. 4/248ش "م د ت" عن وائل بن حجر."صحیح".

ببعض ما كان "أما إنه لم تھلك األمم قبلكم حتى وقعوا في مثل ھذا يضربون القرآن بعضه -1322-572

.من حالل فأحلوه و ما كان من حرام فحرموه و ما كان من متشابه فآمنوا به"

: ابن سعد. 1522الصحیحة "طب" عن ابن عمرو."صحیح".

أما إنه لو قال: بسم هللا لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فلیقل: بسم هللا فإن نسي أن "-1323-573

.ي أوله فلیقل: بسم هللا أوله و آخره"يقول: بسم هللا ف

. 1965، اإلرواء 182الكلم الطیب "حم ھـ حب ھق" عن عائشة."صحیح".

"أما إنه لو قال حین أمسى: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى -1324

.يصبح"



. 649حیح الترغیب ص"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أما إنه ال يدرك قوم بعدكم صاعكم و ال مدكم"-1325-574

. 1547الصحیحة .1"ك" عن أبي سعید"صحیح".

"أما بلغكم أني لعنت من وسم البھیمة في وجھھا أو-1326

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقلته إلى ھنا ألنه محله. 1321كان في األصل قبل الحديث 1

؟.ضربھا في وجھھا"- 283-ص 

. 2186، اإلرواء 1549الصحیحة "د" عن جابر."صحیح".

"أما ترضى أن تكون لھم الدنیا ولنا اآلخرة؟"-1327

. 857مختصر مسلم "ق ھـ" عن عمر."صحیح".

العارض الذي عرض لي قبیل؟ ھو ملك من المالئكة لم يھبط إلى األرض قط قبل "أما رأيت -1328-575

ھذه اللیلة استأذن ربه عز وجل أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة 

.وأن فاطمة سیدة نساء أھل الجنة"

.796الصحیحة "حم ت ن حب" عن حذيفة."صحیح".

"أما علمت أن اإلسالم يھدم ما كان قبله وأن الھجرة تھدم ما كان قبلھا وأن الحج يھدم ما كان -1329

قبله؟"

. 1280اإلرواء "م" عن عمرو بن العاص."صحیح".

ل: "أما علمت أن المالئكة ال تدخل بیتا فیه صورة و أن من صنع الصور يعذب يوم القیامة فیقا-1330-576

أحیوا ما خلقتم؟"

.209مختصر البخاري "خ" عن عائشة."صحیح".

."أما علمت أنك و مالك من كسب أبیك"1331-576/1

. 1548الصحیحة "طب" عن ابن عمر."حسن".

ال منفق خلفا و اجعل لمال "أما علمت أن ملكا ينادي في السماء يقول: اللھم اجعل لم-1332-577

ممسك تلفا؟"

.3/122مجمع الزوائد .1"طب" عن عبدالرحمن بن سبرة"حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له شواھد تقويه منھا ما سیأتي: "ما من يوم يصبح العباد..." ولذلك أوردته في "الصحیح".1

كان يجد ھذا ما يسكن به رأسه؟ أما كان يجد ھذا ما يغسل به ثیابه؟""أما -1333- 284-ص 

. 493الصحیحة "حم د حب ك" عن جابر."صحیح".

لِكَ "أما مررت بوادي قومك ممحال ثم تمر به خضرا ثم تمر به ممحال ثم تمر به خضرا؟ -1334-578 {كَذَ



تَى} یِي اللَّهُ الْمَوْ . "يُحْ

. 5531المشكاة "حم طب" عن أبي رزين."حسن".

1335-579-.

.1782اإلرواء "م" عن عمرو بن أبي سلمة."صحیح".

لنساء فمن -1336-580

.رغب عن سنتي فلیس مني"

. 1782اإلرواء "خ" عن أنس."صحیح".

."أما وهللا إني ألمین في السماء وأمین في األرض"-1337

أبي سعید. - 3/110مسلم "طب" عن أبي رافع."صحیح".

.ا وزينتھا حتى أنفقھا""أما وهللا لو كان أسامة جارية حلیتھ-1338-581

. 1019الصحیحة .1"ابن سعد" عن أبي السفر مرسال"صحیح".

."أما وهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما"-1339-582

. 3982المشكاة "د ك" عن نعیم بن مسعود."حسن".

رأسه في الصالة أن ال يرجع"أما يخشى أحدكم إذا رفع -1340

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ورواه ابن سعد وغیره موصوال أيضا، كما يأتي بلفظ "لو كان أسامة...".1

إلیه بصره؟"- 285-ص 

"حم م ھـ" عن جابر بن سمرة."صحیح".

اإلمام أن يجعل هللا رأسه رأس حمار أو يجعل هللا صورته "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل-1341

صورة حمار؟"

، اإلرواء 634، صحیح أبي داود 1067الروض النضیر " عن أبي ھريرة.4"ق "صحیح".

. 291, مختصرمسلم 510

ظر إلیه انحدر في الوادي "أما إبراھیم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم كأني أن-1342-583

.1يلبي على جمل أحمر مخطوم بخلبة"

"حم ق" عن ابن عباس."صحیح".

أما الرجل فلینثر رأسه فلیغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فال علیھا أن ال تنقضه "-1343-584

.لتغرف على رأسھا ثالث غرفات تكفیھا"

. 249صحیح أبي داود "د" عن ثوبان."صحیح".

."أما أنا فآخذ بكفي ثالثا فأصب على رأسي ثم أفیض على سائر جسدي"-1344-585

. 239صحیح أبي داود "حم ق د ن ھـ" عن جبیر بن مطعم."صحیح".

.أما أنا فأفیض على رأسي ثالثا""-1345-586

.239صحیح أبي داود م" عن جابر."حم "صحیح".

.أما أنا فال آكل متكئا""-1346

: خ. 1966اإلرواء "ت" عن أبي جحیفة."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضم الخاء. 1

ت يا علي فمني وأنا منك "أما أنت يا جعفر فأشبھت خلقي وخلقي وأما أن-587-1347- 286-ص 

.وأما أنت يا زيد فأخونا وموالنا والجارية عند خالتھا فإن الخالة والدة"

البراء. –: د، ك، خ، ت، ھق 2190اإلرواء " عن علي.1"حم"صحیح".

"أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك وأنت مني وشجرتي وأما أنت يا -1348-588

.ختني وأبوولدي وأنا منك وأنت مني وأما أنت يا زيد فموالي ومني وإلي وأحب القوم إلي"علي ف

: تخ. 1550الصحیحة "حم طب ك" عن أسامة بن زيد."صحیح".

"أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب وأما أول ما يأكل أھل -1349

حوت وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلیه الولد وإذا سبق الجنة فزيادة كبد ال

.ماء المرأة ماء الرجل نزع إلیھا"

"حم خ ن" عن أنس."صحیح".

ار بذنوبھم "أما أھل النار الذين ھم أھلھا فإنھم ال يموتون فیھا وال يحیون ولكن ناس أصابتھم الن-1350

فبثوا على أنھار الجنة ثم 2فأماتتھم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بھم ضبائر ضبائر

.قیل: يا أھل الجنة أفیضوا علیھم فینبتون نبات الحبة تكون في حمیل السیل"

د ابن حمید، : أبوعوانة، الدارمي، عب1551الصحیحة "حم م ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

الطبري. 

"أما بعد أال أيھا الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتیني-1351

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "م" وھوخطأ، ووقع فیه أخطاء أخرى وسقط فصححناه من "المسند". على أن ھذا الحديث لم 1

"!يرد له ذكر في نسختي "الزيادة" وال في "الجامعین

أي جماعات متفرقة كما في "النھاية".2

رسول ربي فأجیب وأنا تارك فیكم ثقلین أولھما كتاب هللا فیه الھدى والنور من - 287-ص 

استمسك به وأخذ به كان على الھدى ومن أخطأه ضل فخذوا بكتاب هللا تعالى واستمسكوا به وأھل 

.بیتي"بیتي أذكركم هللا في أھل بیتي أذكركم هللا في أھل 

. 738شرح العقیدة الطحاوية "حم عبد بن حمید م" عن زيد بن أرقم."صحیح".

"أما بعد أيھا الناس! فإن الناس يكثرون ويقل األنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في -1352-589

.ويتجاوز عن مسیئھم"الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فیه أحدا وينفع فیه أحدا فلیقبل من محسنھم 

"خ" عن ابن عباس."صحیح".

"أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب هللا وإن أفضل الھدي ھدي محمد وشر األمور محدثاتھا وكل -1353

، أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة ھكذا 1محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار



2عة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك ماال فألھله ومن ترك دينا أوضیاعاصبحتكم السا

.فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنین"

"حم م ن ھـ" عن جابر."صحیح".

لَ "أما بعد فإن هللا أنزل في كتابه -1354-590 وا رَبَّكُمُ الَّذِي خَ ُ اتَّقُ ا النَّاس ْ نَفْسٍ {يَا أَيُّھَ كُمْ مِن قَ

ةٍ} دَ ْ لِغَدٍ}إلى آخر اآلية: وَاحِ مَت ا قَدَّ ٌ مَ ْ نَفْس وا اللَّهَ وَلْتَنْظُر نُوا اتَّقُ ا الَّذِينَ آمَ مُ إلى قوله: {يَا أَيُّھَ {ھُ

{ ,الْفَائِزُونَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنسائي دون اآلخرين، وسندھا صحیح.ھذه الزيادة "وكل ضاللة في النار" تفرد بھا ا1

أي: عیاال، كما في "النھاية".2

تصدقوا قبل أن ال تصدقوا تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درھمه تصدق رجل - 288-ص 

. من بره تصدق رجل من تمره من شعیره التحقرن شیئا من الصدقة ولو بشق تمرة"

"م" عن جرير."صحیح".

"أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم اللیلة ولكني خشیت أن يفرض علیكم صالة اللیل -1355-591

.فتعجزوا عنھا"

"م" عن عائشة."صحیح".

"أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا لیست في كتاب هللا ما كان من شرط لیس في كتاب -1356

.ل وإن كان مائة شرط قضاء هللا أحق وشرط هللا أوثق وإنما الوالء لمن أعتق"هللا فھو باط

. 896، مختصر مسلم 1308اإلرواء " عن عائشة.4"ق "صحیح".

"أما بعد فما بال العامل نستعمله فیأتینا فیقول: ھذا من عملكم و ھذا أھدي إلي أفال قعد في -1357

نظر ھل يھدى له أم ال؟ فوالذي نفس محمد بیده ال يغل أحدكم منھا شیئا إال جاء به بیت أبیه وأمه فی

يوم القیامة يحمله على عنقه إن كان بعیرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بھا لھا خوار و إن كانت 

.شاة جاء بھا تیعر فقد بلغت"

. 1215سلم مختصر م"حم ق د" عن أبي حمید الساعدي."صحیح".

"أما بعد فوهللا إني ألعطي الرجل و أدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني -1358

أعطي أقواما لما أرى في قلوبھم من الجزع والھلع و أكل أقواما إلى ما جعل هللا في قلوبھم من الغنى و 

.الخیر منھم عمرو بن تغلب"

"خ" عن عمرو بن تغلب."صحیح".

ما لم تعصوا هللا فإذا 1"أما بعد يا معشر قريش! فإنكم أھل ھذا األمر-592-1359- 289-ص 

.كما يلحى ھذا القضیب"2عصیتموه بعث علیكم من يلحاكم

: أبويعلى، طس. 1552الصحیحة "حم" عن ابن مسعود."صحیح".

من بیتك تؤم البیت الحرام فإن لك بكل وطأة تطؤھا راحلتك يكتب هللا لك بھا "أما خروجك - 1360-5930



حسنة ويمحو عنك بھا سیئة; وأما وقوفك بعرفة فإن هللا عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا فیباھي بھم 

المالئكة فیقول: ھؤالء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عمیق يرجون رحمتي و يخافون عذابي ولم 

، أو مثل أيام الدنیا أو مثل قطر السماء ذنوبا 3ني فكیف لو رأوني؟ فلو كان علیك مثل رمل عالجيرو

غسلھا هللا عنك; وأما رمیك الجمار فإنه مدخور لك; وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة 

.فإذا طفت بالبیت خرجت من ذنوبك كیوم ولدتك أمك"

: حب، البزار. 130- 2/129تخريج الترغیب "طب" عن ابن عمر."حسن".

"أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إال قد حذر أمته وسأحذركموه بحديث لم يحذره نبي أمته -1361-594

إنه أعور و إن هللا لیس بأعور مكتوب بین عینیه كافر يقرأه كل مؤمن; وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني 

صالحتسألون فإذا كان الرجل ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني الخالفة.1

قال ابن األثیر: "يقال: لحوت الشجرة ولحیتھا إذا أخذت لحاھا، وھو قشرھا".2

ھو تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. 3

أجلس في قبره غیر فزع ثم يقال له: ما ھذا الرجل الذي كان فیكم؟ فیقول: محمد- 290-ص 

رسول هللا جاءنا بالبینات من عند هللا فصدقناه فیفرج له فرجة قبل النار فینظر إلیھا يحطم بعضھا بعضا 

فیقال له: انظر إلى ما وقاك هللا ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فینظر إلى زھرتھا وما فیھا فیقال له: ھذا 

اء هللا، وإذا كان الرجل السوء مقعدك منھا ويقال له: على الیقین كنت وعلیه مت وعلیه تبعث إن ش

أجلس في قبره فزعا فیقال له: ما كنت تقول؟ فیقول: ال أدري فیقال: ما ھذا الرجل الذي كان فیكم؟ 

فیقول: سمعت الناس يقولون قوال فقلت كما قالوا فیفرج له فرجة من قبل الجنة فینظر إلى زھرتھا وما 

يفرج له فرجة قبل النار فینظر إلیھا يحطم بعضھا بعضا فیھا فیقال له: انظر إلى ما صرف هللا عنك ثم

.ويقال: ھذا مقعدك منھا على الشك كنت وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء هللا ثم يعذب"

.6/140المسند "حم" عن عائشة."حسن".

ى مكة بغیر خفیر; وأما العیر إل1"أما قطع السبیل فإنه ال يأتي علیك إال قلیل حتى يخرج-1362-595

من يقبلھا منه; ثم لیقفن أحدكم بین 2العیلة فإن الساعة ال تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته وال يجد

: بلى، ثم 3يدي هللا لیس بینه وبینه حجاب وال ترجمان يترجم له ثم لیقولن له: ألم أوتك ماال؟ فلیقولن

عن يمینه فال يرى إال النار ثم ينظر عن شماله فال لیقولن: ألم أرسل إلیك رسوال؟ فلیقولن: بلى فینظر

يرى إال النار فلیتقین أحدكم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في البخاري: "تخرج".1

في البخاري: "ال يجد" بدون واو.2

األصل: "فلیقلن" والتصحیح من "البخاري".3



.كلمة طیبة"النار ولوبشق تمرة فإن لم يجد فب- 291-ص 

الزكاة.–خ "خ" عن عدي بن حاتم."صحیح".

"أما ما ذكرت من آنیة أھل الكتاب فإن وجدتم غیرھا فال تأكلوا فیھا وإن لم تجدوا غیرھا -1363-596

اسم فاغسلوھا وكلوا فیھا وما صدت بقوسك وذكرت اسم هللا علیه فكله وما صدت بكلبك المعلم وذكرت 

.هللا علیه فكل وما صدت بكلبك غیر المعلم فأدركت ذكاته فكل"

. 37اإلرواء "حم ق ھـ" عن أبي ثعلبة."صحیح".

.كما بین جرباء وأذرح"1"أمامكم حوض-1364

.134,125، 2/21، حم 7/96فتح، م -11/396خ "خد" عن ابن عمر."صحیح".

.تداويتم به الحجامة والقسط البحري""أمثل ما -1365

نحوه. 936مختصر مسلم "مالك حم ق ت ن" عن أنس."صحیح".

."أمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعظم"-1366-597

. 398الروض النضیر "طب" عن ابن عباس."صحیح".

.صالحا""أمرت الرسل أن ال تأكل إال طیبا وال تعمل إال -1367

. 1136الصحیحة "ك" عن أم عبدهللا بنت أخت شداد بن أوس."حسن".

.أمرت أن أبشر خديجة ببیت في الجنة من قصب ال صخب فیھا وال نصب""-1368

عائشة، أبي ھريرة، عبد - : ق1554الصحیحة "حم حب ك" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح".

. هللا بن أبي أوفى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاد أحمد ومسلم في رواية: "ما بین ناحیتیه، وسیأتي بلفظ "إن أمامكم...".1

"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبھة والیدين والركبتین وأطراف -1369- 292-ص 

.القدمین وال نكفت الثیاب وال الشعر"

. 310، اإلرواء 829، صحیح أبي داود 398الروض ھـ" عن ابن عباس."ق د ن"صحیح".

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا فإذا قالوھا عصموا مني -1370

.دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على هللا"

. 407الصحیحة .1" عن أبي ھريرة وھومتواتر4"ق "صحیح".

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا ويقیموا الصالة ويؤتوا -1371-598

.الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على هللا"

.408الصحیحة ."ق" عن ابن عمر "ن" عن أبي بكرة "ه ك" عن أبي ھريرة"صحیح".

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن ال إله إال هللا ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك -1372-599

.فقد عصموا مني دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على هللا عز وجل"

.407الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حديث ابن عمر، وأنس، وأبي 3/2- 1/2قلت: وقد أخرجه ابن نصر المروزي في أول كتابه "الصالة" ق1

"فإذا صلوا صالتنا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ھريرة ومعاذ بن جبل وغیرھم وفي بعض طرقه عن أنس: 

. فھذه الجملة لھم ما للمسلمین وعلیھم ما علیھم"ذبیحتنا حرمت علینا دماؤھم وأموالھم إال بحقھا

األخیرة صريحة في كونھا في الكفار الذين أسلموا فما اشتھر من حملھا على الكفار من أھل الذمة 

فوھم فاحش. فاحذروا أيھا المسلمون من التقول على رسول هللا صلى هللا علیه وسلم، والحديث بھذه 

. وكتب عز الدين بلیق يقول: "ھذا 304ولھا شاھد مخرج فیه أيضا ، 303الجملة مخرج في "الصحیحة" 

الحديث الذي صححه األلباني؟! وقام بلیق برد الحديث. وأنت ترى ھنا أنه حديث متواتر وحكم رد الحديث 

النبوي الثابت معروف حكمه فكیف بالمتواتر !! وھذا من المضحك المبكي.

اس حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا فقد "أمرت أن أقاتل الن-600-1373- 293-ص 

.عصم مني ماله و نفسه إال بحقه و حسابه على هللا"

. 408الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف"-1374-601

: حم، ن، 1227صحیح أبي داود 843الصحیحة عن ابن مسعود."ابن جرير""صحیح".

أبي.–الطحاوي 

.1"أمرت بالسواك حتى خشیت أن أدرد"-1375-602

.1556الصحیحة "البزار" عن أنس."صحیح".

."أمرت بالسواك حتى خشیت أن يكتب علي"-1376

. 1556الصحیحة ثلة."حم" عن وا"حسن".

."أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني"-1377

: الضیاء. 1556الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

.أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وھي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكیر خبث الحديد""-1378

. 274الصحیحة يرة."ق" عن أبي ھر"صحیح".

."أمركن مما يھمني بعدي ولن يصبر علیكن إال الصابرون"-1379-306

.1594الصحیحة "ك" عن عائشة."صحیح".

."أمرنا بإسباغ الوضوء"-1380

.130صحیح أبي داود "الدارمي" عن ابن عباس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي يذھب أسناني، من الدرد وھو سقوط األسنان.1

"أمرنا بالتسبیح في أدبار الصلوات ثالثا و ثالثین تسبیحة و ثالثا و ثالثین تحمیدة -1381- 294-ص 

.و أربعا و ثالثین تكبیرة"



ابن عمر. –: ن 2/272ري وفتح البا10/101مجمع الزوائد "طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

.1"أمرني جبريل أن أكبر"-1382-604

: حم طس، ھق.1555الصحیحة "الحكیم حل" عن ابن عمر."صحیح".

."أمرني جبريل بالسواك حتى ظننت أني سأدرد"-1383-605

. 1556الصحیحة "طس" عن سھل بن سعد."صحیح".

.برفع الصوت في اإلھالل فإنه من شعار الحج""أمرني جبريل -1384-606

. 830الصحیحة "حم ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."امسحوا رغام الغنم و طیبوا مراحھا و صلوا في جانب مراحھا فإنھا من دواب الجنة"-1385-607

. 1128الصحیحة "ھق في المعرفة" عن أبي ھريرة."صحیح".

.2"امسحوا على الخفاف ثالثة أيام"-1386-608

: حم، حب. 1559الصحیحة "طب" عن خزيمة بن ثابت."صحیح".

."أمسك علیك بعض مالك فھو خیر لك"-1387

. 1918مختصر مسلم " عن كعب بن مالك.3"ق "صحیح".

"أمسكوا علیكم أموالكم و ال تفسدوھا فإنه من-1388

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أن أقدم األكبر في السن في مناولة السواك ونحوه، على التفصیل تراه في "فتح الباري". 1

يعني المسافر, ويوما للمقیم، كما في الروايات األخرى، وسیأتي بلفظ: "للمسافر...".2

.به"أعمر عمرى فھي للذي أعمرھا حیا ومیتا ولعق- 295-ص 

. 1607اإلرواء "حم م" عن جابر."صحیح".

."امشوا أمامي خلوا ظھري للمالئكة"-1389

.1557الصحیحة "ابن سعد" عن جابر."صحیح".

."أمط األذى عن الطريق فإنه لك صدقة"-1390

. 1558الصحیحة "خد" عن أبي برزة."صحیح".

."املك علیك لسانك"-1391

: الضیاء في "المختارة". 890الصحیحة "ابن نافع طب" عن الحارث بن ھشام."صحیح".

."املك علیك لسانك ولیسعك بیتك وابك على خطیئتك"-1392

. 890الصحیحة "ت" عن عقبة بن عامر."صحیح".

."املك يدك"-1393

: طب. 1560الصحیحة "تخ" عن أسود بن أصرم."."صحیح

."أم القرآن ھي: السبع المثاني والقرآن العظیم"-1394

.1"خ" عن أبي بكر"صحیح".

."أمتي الغر المحجلون"-1395-610

. 2عن أبي ھريرة–حم ق،"سمويه الضیاء" عن جابر."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: "خ، ھب، عن أبي 1/132/2كذا في األصل و"الجامع الصغیر" أيضا، وعلیه شرح المناوي، وفي "الكبیر" 1

ھريرة". وھذا أقرب فإن له أصال عن أبي ھريرة، عند غیر البخاري كالترمذي وغیره، كما سیأتي بلفظ 

نفسي بیده ما أنزل..."، أما عن أبي بكر فال أصل له عند أحد منھم! وإنما ھو عند البخاري عن "والذي 

قلت: وسیأتي بأتم منه بلفظ "إن أمتي يدعون...".2

آلخرة إنما عذابھا في الدنیا عذاب في ا1"أمتي ھذه أمة مرحومة لیس علیھا-1396- 296-ص 

.الفتن و الزالزل والقتل و الباليا"

. 959الصحیحة "د طب ك ھب" عن أبي موسى."صحیح".

."أمتي يوم القیامة غر من السجود محجلون من الوضوء"-1397

: حم. 1030الصحیحة "ت" عن عبدهللا بن بسر."صحیح".

"أم قومك ومن أم قوما فلیخفف فإن فیھم الكبیر وإن فیھم المريض وإن فیھم الضعیف وإن -1398-611

.فیھم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم وحده فلیصل كیف شاء"

"م" عن عثمان بن أبي العاص."صحیح".

."أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم األقرب فاألقرب"-1399

, 837، اإلرواء 48المشكاة "حم د ت ك" عن معاوية بن حیدة "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

2163 .

."أمك و أباك و أختك و أخاك و أدناك أدناك"-1400-612

"ع طب ك" عن صعصعة المجاشعي "ك" عن أبي رمثة "طب" عن أسامة بن شريك."حسن".

. 2163، 834اإلرواء 

}منوا إذا قرئ"أ-1401 لَیْھِمْ وَال الضَّالِّینَ ضُوبِ عَ یْرِ الْمَغْ . "{غَ

. 2"ابن شاھین في السنة" عن علي"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "لھا" والتصويب من "الجامعین". 1

.707قلت ھو مختصر الحديث المتقدم برقم 2

"أمني جبريل عند البیت مرتین فصلى بي الظھر حین زالت الشمس -613-1402- 297-ص 

وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حین كان ظله مثله وصلى بي المغرب حین أفطر الصائم وصلى بي 

العشاء حین غاب الشفق وصلى بي الفجر حین حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى 

ان ظله مثله وصلى بي العصر حین كان ظله مثلیه وصلى بي المغرب حین أفطر الصائم بي الظھر حین ك

وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي وقال: يا محمد ھذا وقت 1وصلى بي العشاء إلى ثلث اللیل

.األنبیاء من قبلك والوقت ما بین ھذين الوقتین"



.249، اإلرواء 426صحیح أبي داود "حم د ت ك" عن ابن عباس."صحیح".

."أمناء المسلمین على صالتھم وسحورھم ھم المؤذنون"-1403

. 221اإلرواء "ھق" عن أبي محذورة."حسن".

."أمھلوا حتى ندخل لیال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغیبة"-1404-614

. 847مختصر مسلم "ق د ن" عن جابر."صحیح".

."أمیطي عنا قرامك ھذا فإنه ال تزال تصاويره تعرض لي في صالتي"-1405-615

"حم خ" عن أنس."صحیح".

."أمین ھذه األمة أبوعبیدة بن الجراح"-1406-616

-، ق286، 212، 126، 3/125حم 4/90حم "حم" عن خالد بن الولید."صحیح".

عمر.–35، 1/18أنس . حم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: األصل "ثلثي اللیل" فصححته من "زاوئد الجامع" وغیره. وفي حديث آخر: "ووقت العشاء إلى 1

.424نصف اللیل" انظر صحیح أبي داود 

ال أن تجلسوا فاھدوا السبیل وردوا السالم وأعینوا المظلوم""إن أبیتم إ-1407- 298-ص 

: الدارمي، الطحاوي، حب. 1561الصحیحة "حم ت" عن البراء."صحیح".

."إن اتخذت شعرا فأكرمه"-1408

: طس. 666الصحیحة .1"ھب" عن جابر"حسن".

سوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من "إن أحببتم أن يحبكم هللا تعالى ور-1409

.جاوركم"

. 2945الضعیفة "طب" عن عبدالرحمن بن أبي قراد."حسن".

."إن أردت أن يلین قلبك فأطعم المسكین وامسح رأس الیتیم"-1410

: حم. 854الصحیحة "طب في مكارم األخالق ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

.أسود يقودكم بكتاب هللا فاسمعوا له وأطیعوا"2"إن أمر علیكم عبد مجدع-1411-618

. 1224مختصر مسلم "م ھـ" عن أم الحصین."صحیح".

."إن أنتم قدرتم علیه فاقتلوه وال تحرقوه بالنار فإنه إنما يعذب بالنار رب النار"-1412-619

. 1565الصحیحة "حم د" عن حمزة بن عمرواألسلمي."صحیح".

"إن بعت من أخیك تمرا فأصابه جائحة فال يحل-1413-620

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "طب" عن أبي ھريرة، وكذا ھوفي بعض نسخ "الجامع الصغیر"، وفي نسخ أخرى منه ما أثبتناه 1

ذي جرى علیه المناوي في شرحه، لكن عزوه لـ"ھب" عن جابر ال يخلوا من نظر، كما وھواألقرب، وھوال

يتبین من مراجعة مصدرنا المذكور أعاله. 

في مسلم: حسبتھا قالت: أسود. 2



لك أن تأخذ منه شیئا بم تأخذ مال أخیك بغیر حق؟!"- 299-ص 

"م د ن" عن جابر."صحیح".

". "إن بیتم فلیكن شعاركم "حم ال ينصرون-1414-621

: حم، ابن سعد. 3948المشكاة "د ت ك" عن رجل من الصحابة."صحیح".

."إن تصدق هللا يصدقك"-1415

. 61أحكام الجائز "ن ك" عن شداد بن الھاد."صحیح".

في إمارة أبیه من قبل وأيم هللا إن كان لخلیقا "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون -1416-622

باإلمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن ھذا لمن أحب الناس إلي بعده وأوصیكم به فإنه من صالحیكم 

."-يعني أسامة بن زيد-

. 1681مختصر مسلم "حم ق" عن ابن عمر."صحیح".

ا""إن تغفر اللھم تغفر جما-1417 .وأي عبد لك ال ألمَّ

.3249المشكاة "ت ك" عن ابن عباس."صحیح".

."إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا"-1418-623

: م، د، الطحاوي، ھق. 1582اإلرواء "حم خ ت ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

.ي وال لقوي مكتسب""إن شئتما أعطیتكما وال حظ فیھا لغن-1419-624

. 876اإلرواء "حم د ن" عن رجلین."صحیح".

"إن شئتم أنبأتكم عن اإلمارة وما ھي؟ أولھا مالمة وثانیھا ندامة وثالثھا عذاب يوم القیامة إال من -1420

.عدل"

، طس.: البزار1562الصحیحة "طب" عن عوف بن مالك."حسن".- 300-ص 

."إن عشت إن شاء هللا ألنھین أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة"-1421-625

: خد، الطحاوي.2/85تخريج الترغیب "د حب ك" عن جابر."صحیح".

"إن عطب منھا شيء فانحره ثم اغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته ثم خل بینه وبین -1422-626

.الناس فلیأكلوه"

. 2641المشكاة "حم د ھـ" عن ناجیة األسلمي.یح"."صح

"إن عطب منھا شيء فخشیت علیه موتا فاذبحھا ثم اغمس نعلھا في دمھا ثم اضرب بھا -1423-627

.صفحتھا وال تطعم منھا أنت وال أحد من أھل رفقتك و اقسمھا"

ن حلحلة ولیس لذؤيب حديث غیره "حم د" عن ابن عباس "حم م ھـ" عنه عن ذؤيب ب"صحیح".

.738مختصر مسلم .

."إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسیلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسھا فلیغرسھا"-1424

. 9الصحیحة عن أنس.1"حم خد عبد بن حمید""صحیح".

غیر مدبر كفر هللا عنك خطاياك إال الدين كذلك "إن قتلت في سبیل هللا صابرا محتسبا مقبال -1425-628

.قال لي جبريل آنفا"



. 1085مختصر مسلم "حم م ت ن" عن أبي قتادة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.2"إن قضى هللا تعالى شیئا لیكونن وإن عزل"-1426

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1/258/2یر" زيادة من "الجامع الكب1

. 1016، ومن رواية "حم" رقم 310مضى نحوه برواية "م" برقم 2

. 1462الصحیحة "الطیالسي" عن أبي سعید."صحیح".- 301-ص 

."إن كان الشؤم في شيء ففي الدار و المرأة والفرس"-1427

442الصحیحة مر "م ن" عن جابر."مالك حم خ ھـ" عن سھل بن سعد "ق" عن ابن ع"صحیح".

. 799و

"إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فھو في سبیل هللا و إن كان خرج يسعى على أبوين -1428

شیخین كبیرين فھو في سبیل هللا وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفھا فھو في سبیل هللا وإن كان 

.خرج يسعى رياء ومفاخرة فھو في سبیل الشیطان"

. 81، 3/ 3الترغیب "طب" كعب بن عجرة."صحیح".

.فاسقنا وإال كرعنا"1"إن كان عندك ماء بات ھذه اللیلة في شن-1429-629

"حم خ د ھـ" عن جابر."صحیح".

."إن كان في شيء مما تداوون به خیر فالحجامة"-1430-630

. 760الصحیحة "حم د ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن كان في شيء من أدويتكم خیر ففى شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار توافق -1431

.داء و ما أحب أن أكتوي"

. 245، الصحیحة 293غاية المرام "حم ق ن" عن جابر."صحیح".

ن ينفعھم ذلك فلیصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فال تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم "إن كا-1432-631

عن هللا شیئا فخذوا به فإني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعه شنان وھي األسقیة الخلقة، وھي أشد تبريدا للماء من الجدد. "نھاية". 1

.1لن أكذب على هللا"- 302-ص 

.1602مختصر مسلم "م" عن طلحة."صحیح".

.إن كنت ألممت بذنب فاستغفري هللا وتوبي إلیه فإن التوبة من الذنب: الندم و االستغفار""-1433

: حم. 1208الصحیحة "ھب" عن عائشة."صحیح".

."إن كنت صائما فصم أيام الغر"-1434-632



. 1567الصحیحة "حم ن حب" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن كنت صائما فعلیك بالغر البیض: ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"-1435

: حم، حب، ھق. 1567الصحیحة "ن" عن أبي ذر."حسن".

1436-.

: حم. 1568الصحیحة بن عمر."طب ھب" عن ا"صحیح".

آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكھم و ھم قعود فال تفعلوا ائتموا 2"إن كنتم-1437-633

.بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قیاما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا"

قط. : حم، م، الطحاوي،58صفة الصالة ص "ن ھـ" عن جابر."صحیح".

."إن كنتم تحبون حلیة الجنة وحريرھا فال تلبسوھا في الدنیا"-1438

: حب. 4404، المشكاة 338الصحیحة "حم ن ك" عن عقبة بن عامر."صحیح".

"إن لم تجدوا إال مرابض الغنم وأعطان اإلبل-1439-634

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النخل. - تلقیح–بیر عن تأ1

في "م": "إن كدتم". 2

.فصلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في أعطان اإلبل فإنھا خلقت من الشیاطین"- 303-ص 

.2209، الضعیفة 739المشكاة .1"ھـ" عن أبي ھريرة"صحیح".

.إلیه في يده"إن لم تجدي له شیئا تعطینه إياه إال ظلفا محرقا فادفعیه"-1440-635

. 876صحیح الترغیب "د ت ن حب ك" عن أم بجید."صحیح".

"إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضیف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منھم حق الضیف -1441-636

.الذي ينبغي لھم"

. 2524اإلرواء"حم ق د ھـ" عن عقبة بن عامر."صحیح".

فال تأكلوا فیھا و إن لم تجدوا فاغسلوھا و كلوا -يعني أھل الكتاب-"إن وجدتم غیر آنیتھم -1442-637

.فیھا"

: خ. 37اإلرواء "ت" عن أبي ثعلبة الخشني."صحیح".

.2"إن يعش ھذا الغالم فعسى أن ال يبلغ الھرم حتى تقوم الساعة"-1443-638

. 2063مختصر مسلم "م" عن أنس وعن المغیرة وعن عائشة."صحیح".

."إن يكن ھو فلن تسلط علیه وإن لم يكن ھو فال خیر لك في قتله"-1444-639

. 2781اإلرواء "ق ت" عن ابن عمر."صحیح".

"إن يمنح أحدكم أخاه خیر له من أن يأخذ علیه-1445-640

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیس في حديث أبي ھريرة ھذا عند ابن ماجه وال غیره قوله: "فإنھا..." وإنما ھو في حديث عبد هللا 1

بن مغفل عنده كما يأتي بلفظ: "صلوا في مرابض..".

المراد بالساعة ھنا موت ذاك القرن وفناء أھله.2



.خرجا معلوما"- 304-ص 

"خ" عن ابن عباس."صحیح".

."أنا ابن العواتك من سلیم"-1446

.1569الصحیحة "ص طب" عن سبابة بن عاصم."حسن".

."أنا أبوالقاسم هللا يعطي وأنا أقسم"-1447

. 1628الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

.بحدود هللا"-1448-641

. 329الصحیحة "حم" عن رجل من األنصار."صحیح".

."إناء كإناء وطعام كطعام"-1449-642

أنس. -: حم، د، ت، طص، 93الروض النضیر "ن" عن عائشة."صحیح".

.أنا أكثر األنبیاء تبعا يوم القیامة وأنا أول من يقرع باب الجنة""-1450

: أبوعوانة. 1570الصحیحة "م" عن أنس.ح"."صحی

"أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب".-1451

. 1189مختصر مسلم "حم ق ن" عن البراء."صحیح".

الت "أنا أولى الناس بعیسى بن مريم في الدنیا واآلخرة لیس بیني وبینه نبي واألنبیاء أوالد ع-1452

.أمھاتھم شتى ودينھم واحد"

. 1618مختصر مسلم "حم ق د" عن أبي ھريرة."صحیح".

فادعوني فأنا ولیه وأيكم ما 1"أنا أولى بالمؤمنین في كتاب هللا فأيكم ما ترك دينا أو ضیعة-1453-643

ترك ماال فلیؤثر بماله عصبته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي عیاال. 1

.من كان"- 305-ص 

.1433، 1416اإلرواء "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم فمن توفي من المؤمنین فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك ماال "-1454

.فھو لورثته"

در السابق. المص"حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضیعة فإلي ومن ترك ماال فلورثته وأنا مولى -1455-644

.من ال مولى له أرث ماله وأفك عانیه والخال مولى من ال مولى له يرث ماله ويعقل عنه"

ن منصور، ابن ماجه، : حم، سعید ب3052، المشكاة 1700اإلرواء "د" عن المقدام."حسن".

الطحاوي، حب، ابن الجارود، ھق.

."أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي ومن ترك ماال فلورثته"-1456-645



. 91، المشكاة 1416، اإلرواء 86أحكام الجنائز "حم د ن" عن جابر."صحیح".

.الجنة وأنا أكثر األنبیاء تبعا""أنا أول الناس يشفع في-1457-646

: أبو عوانة، خط. 1570الصحیحة "م" عن أنس."صحیح".

"أنا أول شفیع في الجنة لم يصدق نبي من األنبیاء ما صدقت وإن من األنبیاء نبیا ما يصدقه -1458-647

.من أمته إال رجل واحد"

: أبو عوانة.1570الصحیحة "م" عن أنس."صحیح".

.1"أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعھا"-648-1459- 306-ص 

: الدارمي. 1570الصحیحة "حم ت" عن أنس."صحیح".

."أنا بريء ممن حلق و سلق و خرق"-1460

: خ. 30، الجنائز 761اإلرواء "م ن ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."أنا بريء من كل مسلم يقیم بین أظھر المشركین ال تراءى نارھما"-1461-649

. 636، الصحیحة 1207اإلرواء "د ت الضیاء" عن جرير."حسن".

.2"أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم"-1462-650

أبي ھريرة.–خط : حم، ك، 311الروض النضیر "ت ھـ حب ك" عن زيد بن أرقم."حسن".

."أنا دعوة إبراھیم و كان آخر من بشر بي عیسى بن مريم"-1463

. 1546الصحیحة "ابن عساكر" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"أنا زعیم بیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبیت في وسط الجنة لمن ترك -1464-651

.و بیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه"الكذب وإن كان مازحا

. 273، الصحیحة 135الضعیفة "د الضیاء" عن أبي أمامة."حسن".

"أنا زعیم لمن آمن بي و أسلم و ھاجر ببیت في -1465-652

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أحركھا. 1

الحسین رضي هللا عنھما. قلت: قاله صلى هللا علیه وسلم لفاطمة و2

ربض الجنة وبیت في وسط الجنة وبیت في أعلى غرف الجنة، وأنا زعیم لمن آمن بي - 307-ص 

وأسلم وجاھد في سبیل هللا ببیت في ربض الجنة وبیت في وسط الجنة وبیت في أعلى غرف الجنة، 

.يموت"فمن فعل ذلك لم يدع للخیر مطلبا وال من الشر مھربا يموت حیث شاء أن 

. 2/173صحیح الترغیب "ن حب ك" عن فضالة بن عبید."صحیح".

"أنا سید الناس يوم القیامة وھل تدرون مم ذلك؟ يجمع هللا األولین واآلخرين في صعید واحد -1466-653

طیقون وال يسمعھم الداعي وينفذھم البصر وتدنوالشمس منھم فیبلغ الناس من الغم والكرب ما ال ي

يحتملون فیقول بعض الناس لبعض: أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فیقول 

بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فیأتون آدم فیقولون: يا آدم أنت أبونا أنت أبوالبشر خلقك هللا بیده ونفخ فیك 



ى ما نحن فیه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فیقول من روحه وأمر المالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك أال تر

لھم آدم: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نھاني عن 

الشجرة فعصیته نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى نوح; فیأتون نوحا فیقولون: أنت أول 

بْداً الرسل إلى أھل األرض وسماك هللا  كُوراً}{عَ َ اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فیه؟ أال ترى ما ش

قد بلغنا؟ فیقول لھم نوح: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه 

قد كانت لي دعوة دعوت بھا على قومي نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى إبراھیم; 

ن: يا إبراھیم؟ أنت نبي هللا وخلیله من أھل األرض اشفع لنا إلى ربك أال ترى مافیأتون إبراھیم فیقولو

نحن فیه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فیقول لھم إبراھیم: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم - 308-ص 

يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثالث كذبات نفسي نفسي نفسي اذھبوا 

ذھبوا إلى موسى; فیأتون موسى فیقولون: يا موسى! أنت رسول هللا فضلك هللا برساالته إلى غیري ا

وبكالمه على الناس اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فیه؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فیقول: إن ربي قد 

سي غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلھا نف

نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى عیسى; فیأتون عیسى! فیقولون: يا عیسى أنت رسول 

هللا وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المھد اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فیه؟ 

ثله ولن يغضب أال ترى ما قد بلغنا؟ فیقول لھم عیسى: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله م

بعده مثله نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى محمد; فیأتوني فیقولون: يا محمد! أنت 

رسول هللا وخاتم األنبیاء وغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فیه؟ 

ربي ثم يفتح هللا علي ويلھمني من أال ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا ل

محامده وحسن الثناء علیه شیئا لم يفتحه ألحد قبلي ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك سل تعط واشفع 

تشفع فأرفع رأسي فأقول: يا رب! أمتي أمتي فیقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من ال حساب علیه 

س فیما سوى ذلك من األبواب والذي نفسي بیده إن ما من الباب األيمن من أبواب الجنة وھم شركاء النا

. بین مصراعین من مصاريع الجنة لكما بین مكة وھجر أوكما بین مكة وبصرى"

.198، 124شرح الطحاوية "حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ع و أول "أنا سید ولد آدم يوم القیامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شاف-1467- 309-ص 

.مشفع"

: حم، ابن سعد.127، 123شرح الطحاوية "م د" عن أبي ھريرة."صحیح".

أنا سید ولد آدم يوم القیامة وال فخر وبیدي لواء الحمد وال فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه "-1468

.إال تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع و ال فخر"

عبد هللا بن سالم. –: حب 1571الصحیحة "حم ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."أنا فرطكم على الحوض"-1469

. 1548مختصر مسلم "حم ق" عن جندب "خ" عن ابن مسعود "م" عن جابر بن سمرة."صحیح".



اختلجوا دوني "أنا فرطكم على الحوض أنتظركم لیرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتھم-1470-654

.فأقول: رب أصحابي! رب أصحابي! فیقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك"

حم، خ عن حذيفة. "حم خ" عن حذيفة."صحیح".

"أنا فرطكم على الحوض و ألنازعن أقواما ثم ألغلبن علیھم فأقول: يا رب أصحابي أصحابي! -1471-655

.ما أحدثوا بعدك"فیقول: إنك ال تدري

. 1548مختصر مسلم "حم ق" عن ابن مسعود."صحیح".

"أنا محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب إن هللا تعالى خلق الخلق فجعلني في خیرھم ثم -1472-656

ا جعلھم فرقتین فجعلني في خیرھم فرقة ثم جعلھم قبائل فجعلني في خیرھم قبیلة ثم جعلھم بیوت

.فجعلني في خیرھم بیتا فأنا خیركم بیتا وأنا خیركم نفسا"

.5757المشكاة "حم ت" عن المطلب بن أبي وداعة."صحیح".

."أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة"-1473- 310-ص 

: الطیالسي، 1017، 401الروض "حم م" عن أبي موسى زاد "طب": ونبي الملحمة."صحیح".

حم، ابن سعد، الطحاوي طص، ك، وعندھم الزيادة. 

"أنا وارث من ال وارث له أفك عانیه وأرث ماله والخال وارث من ال وارث له يفك عانیه ويرث -1474-657

.ماله"

بن منصور، ابن : حم، سعید 1700، اإلرواء 3052المشكاة "د ك" عن المقدام."صحیح".

ماجه، الطحاوي ، حب، ابن الجارود، ھق. 

."أنا وكافل الیتیم في الجنة ھكذا"-1475

. 800الصحیحة "حم خ د ت" عن سھل بن سعد."صحیح".

"أنا وكافل الیتیم له أولغیره في الجنة والساعي على األرملة والمسكین كالمجاھد في -1476-658

.سبیل هللا"

أبي ھريرة . –8/221مسلم "طس" عن عائشة.حیح"."ص

"انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم -1477-659

.وال تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خال"1وانبذوه في الشنان

: حم. 1573الصحیحة يلمي."د ن" عن الد"صحیح".

."أنت أحق بصدر دابتك مني إال أن تجعله لي"-1478

. 487اإلرواء 3918المشكاة "حم د ت" عن بريدة."صحیح".

."-قاله لزيد بن حارثة-"أنت أخونا وموالنا -1479-660

"ق" عن البراء "ك" عن علي."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي األسقیة الخلقة، وأحدھا شن وشنة, وھي أشد تبريدا للماء من الجدد. "نھاية". 1



."أنت إمامھم واقتد بأضعفھم واتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا"-661-1480- 311-ص 

. 1487، اإلرواء 541داود صحیح أبي "حم د ن ك" عن عثمان بن أبي العاص."صحیح".

."أنت رفیق وهللا الطبیب"-1481-662

: حم، د، ابن منده. 1537، الصحیحة 3471المشكاة: "حم" عن أبي رمثة."صحیح".

.-قاله ألبي بكر-"أنت عتیق هللا من النار"-1482-663

عبد -حب، ابن األعرابي، ابن عساكر : طب، 1574الصحیحة "ت ك" عن عائشة."صحیح".

هللا بن الزبیر. 

."أنت مع من أحببت"- 1483-6640

"ق" عن أنس "حم د حب" عن أبي ذر."صحیح".

."أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي"-1484-665

. 1639ر مسلم مختص"م ت" عن سعد "ت" عن جابر."صحیح".

.-قاله لعلي-"أنت مني وأنا منك"-1485-666

"ق" عن البراء "ك" عن علي."صحیح".

."أنت ومالك ألبیك"-1486

. 838، اإلرواء 603، 195الروض النضیر "ھـ" عن جابر "طب" عن سمرة وابن مسعود."صحیح".

.ن أوالدكم من أطیب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم""أنت ومالك لوالدك إ-1487-667

.170أحكام الجنائز "حم د ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

."أنتم أعلم بأمر دنیاكم"-1488- 312-ص 

. 7/95م "م" عن أنس وعائشة."صحیح".

. 1وء.......""أنتم الغر المحجلون يوم القیامة من إسباغ الوض-1489

. 1030, الضعیفة 94/1اإلرواء "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أنتم شھداء هللا في األرض والمالئكة شھداء هللا في السماء"-1490

أنس. - : حم 44أحكام الجنائز "طب" عن سلمة بن األكوع."صحیح".

رجه إال إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال "انتدب هللا لمن خرج في سبیله ال يخ-1491-668

أدخله الجنة ولوال أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في من أجر أوغنیمة أو

.سبیل هللا ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا"

"حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

سب رجالن على عھد موسى فقال أحدھما: أنا فالن ابن فالن حتى عد تسعة فمن أنت "انت-1492-669

ال أم لك؟ قال: أنا فالن ابن فالن ابن اإلسالم فأوحى هللا إلى موسى أن قل لھذين المنتسبین: أما أنت 

الجنة أيھا المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرھم في النار، وأما أنت أيھا المنتسب إلى اثنین في

.فأنت ثالثھما في الجنة"

: حم، طب.1270الصحیحة "ن ھب الضیاء" عن أبي."صحیح".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل مكان النقط زيادة "فمن استطاع منكم فلیطل غرته وتحجیله" فحذفتھا ألنھا مدرجة في 1

حجر وغیره على ما ھو مبین في المصدر المذكور أعاله، فھي لیست من الحديث كما حققه الحافظ ابن

شرط ھذا "الصحیح"، وسیأتي الحديث بلفظ "إن أمتي يدعون...". 

."انتعلوا و تخففوا وخالفوا أھل الكتاب"-1493- 313-ص 

: حم، طب. 93حجاب المرأة "ھب" عن أبي أمامة."صحیح".

.بني عبد المطلب! فلوال أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم""انزعوا-1494-670

. 91حجة النبي صلى هللا علیه وسلم "م د ھـ" عن جابر."صحیح".

."أنزل القرآن على سبعة أحرف"-1495

. 1327صحیح أبي داود "حم ت" عن أبي "حم" عن حذيفة."صحیح".

.القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلھا شاف كاف""أنزل-1496

.1327صحیح أبي داود "طب" عن معاذ."صحیح".

"أنزلت صحف إبراھیم أول لیلة من شھر رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل -1497

عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن ألربع اإلنجیل لثالث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان

.وعشرين خلت من رمضان"

: حم، ابن عساكر. 1575الصحیحة "طب" عن واثلة."حسن".

ِ لِرَبِّكَ ِ}"أنزلت علي آنفا سورة -1498-671 ثَرَ فَصَلّ نَاكَ الْكَوْ طَیْ ْ یمِ إِنَّا أَع مَنِ الرَّحِ مِ اللَّهِ الرَّحْ ْ س

تَرُ} ْ َب ْ وَ األ انِئَكَ ھُ َ َّ ش رْ ِنَّ إِن أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نھر وعدنیه ربي علیه خیر كثیر ھو حوضي ترد وَانْحَ

علیه أمتي يوم القیامة آنیته كعدد النجوم فیختلج العبد منھم فأقول: رب إنه من أمتي فیقول: ما تدري ما 

. أحدث بعدك"

. 753صحیح أبي داود أنس."م د ن" عن"صحیح".

لَقِ}"أنزل علي آيات لم ير مثلھن قط-1499 ِ الْفَ وذُ بِرَبّ ُ {قُلْ أَع

ِ النَّاسِ}و- 314-ص  وذُ بِرَبّ ُ . "{قُلْ أَع

. 2101مختصر مسلم "م ت ن" عن عقبة بن عامر."صحیح".

دعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على انزل عنه فال تصحبنا بملعون ال ت"-1500-672

.أموالكم ال توافقوا من هللا ساعة يسأل فیھا عطاء فیستجیب لكم"

. 8/233مسلم "م" عن جابر."صحیح".

."انصر أخاك ظالما أو مظلوما إن يك ظالما فاردده عن ظلمه وإن يك مظلوما فانصره"-1501

: حم، م. 2449اإلرواء "الدارمي ابن عساكر" عن جابر."صحیح".

."انصر أخاك ظالما أو مظلوما قیل: كیف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره"-1502

. 2449اإلرواء "حم خ ت" عن أنس."صحیح".



نك يوم القیامة تجيء على ظھرك بعیر من إبل الصدقة له رغاء قد "انطلق أبا مسعود! ال ألفی-1503-673

.غللته"

. 1576الصحیحة "د" عن ابن مسعود."صحیح".

"انطلق ثالثة رھط ممن كان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار فدخلوه فانحدرت علیھم صخرة -1504-674

إنه ال ينجیكم من ھذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم; قال من الجبل فسدت علیھم الغار فقالوا:

قبلھما أھال و ال ماال فنأى بي في طلب 1رجل منھم: اللھم كان لي أبوان شیخان كبیران و كنت ال أغبق

يوما فلم2شيء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللبن الذي يشربانه. والغبوق شرب آخر النھار، مقابل أي ماكنت أقدم علیھما في شرب نصیبھما من1

الصبوح. "نھاية". 

"فنأى بي ذات يوم الشجر".8/9. ولفظ مسلم 2/15قلت: ھذا لفظ البخاري 2

أرح علیھما حتى ناما فحلبت لھما غبوقھما فوجدتھما نائمین فكرھت أن أغبق قبلھما - 315-ص 

أنتظر استیقاظھما حتى برق الفجر فاستیقظا فشربا غبوقھما أھال أو ماال فلبثت و القدح على يدي

اللھم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجھك ففرج عنا ما نحن فیه من ھذه الصخرة؟ فانفرجت شیئا ال 

يستطیعون الخروج; و قال اآلخر: اللھم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلى فأردتھا على نفسھا 

ة من السنین فجاءتني فأعطیتھا عشرين و مائة دينار على أن تخلي فامتنعت مني حتى ألمت بھا سن

بیني وبین نفسھا ففعلت حتى إذا قدرت علیھا قالت: ال أحل لك أن تفض الخاتم إال بحقه فتحرجت من 

الوقوع علیھا فانصرفت عنھا و ھي أحب الناس إلي وتركت الذھب الذي أعطیتھا اللھم إن كنت فعلت 

فرج عنا ما نحن فیه فانفرجت الصخرة غیر أنھم ال يستطیعون الخروج منھا; و قال ذلك ابتغاء وجھك فا

الثالث: اللھم استأجرت أجراء فأعطیتھم أجرھم غیر رجل واحد ترك الذي له و ذھب فثمرت أجره حتى 

كثرت منه األموال فجاءني بعد حین فقال: يا عبد هللا أدني أجري فقلت له: كل ما ترى من أجرك من 

بل و البقر و الغنم و الرقیق فقال: يا عبد هللا ال تستھزئ بي فقلت: إني ال أستھزئ بك فأخذه كله اإل

فاستاقه فلم يترك منه شیئا اللھم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج عنا ما نحن فیه فانفرجت 

.الصخرة فخرجوا يمشون"

رقاق.-مإجارة، -خ"ق" عن ابن عمر."صحیح".

."انظر فإنك لست بخیر من أحمر و ال أسود إال أن تفضله بتقوى"-1505

.308غاية المرام "حم" عن أبي ذر."حسن".

."انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة"-1506- 316-ص 

.2151اإلرواء "حم ق د ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

انظروا إلى من ھو أسفل منكم وال تنظروا إلى من ھو فوقكم فھو أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا "-1507

.علیكم"



. 604الروض النضیر "حم م ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."انظروا قريشا فخذوا من قولھم و ذروا فعلھم"-1508

: الطحاوي، ابن أبي عاصم، ابن 1577الصحیحة "حم حب" عن عامر بن شھر."صحیح".

بشران، أبو نعیم، الضیاء.

."انظري أين أنت منه؟ فإنما ھو جنتك و نارك"-1509

: حم، ك، ھق. 3/74الترغیب "ابن سعد طب" عن عمة حصین بن محصن."حسن".

.الكرسف فإنه يذھب الدم"1"أنعت لك1510-675

. 292صحیح أبي داود "د ھـ" عن حمنة بنت جحش."حسن".

"انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى اإلسالم و أخبرھم بما يجب علیھم -1511-676

.من حق هللا فیه فوهللا ألن يھدي هللا بك رجل واحدا خیر لك من أن يكون لك حمر النعم"

. 371فقه السیرة "حم ق" عن سھل بن سعد."صحیح".

."أنفق يا بالل! وال تخش من ذي العرش إقالال"-1512

، 1885المشكاة الترغیب "البزار" عن بالل وعن أبي ھريرة "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

.933صحیح الترغیب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"الزيادة". األصل "لكم" والتصويب من 1

."أنفقي وال تحصي فیحصي هللا علیك وال توعي فیوعي هللا علیك"-1513- 317-ص 

. 933صحیح الترغیب "حم ق" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح".

."انكحوا فإني مكاثر بكم"-1514

. 53، الزفاف 2960الضعیفة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن آثاركم تكتب"-1515-677

جابر. -2/131مسلم "ت" عن أبي سعید."صحیح".

."إن آدم خلق من ثالث تربات: سوداء وبیضاء وحمراء"-1516

. 1580الصحیحة "ابن سعد" عن أبي ذر."حسن".

.وصالحوا المؤمنین""إن آل بني فالن لیسوا لي بأولیاء إنما ولیي هللا-1517-678

: ق. 764الصحیحة "حم طب" عن عمرو بن العاص."صحیح".

."إن آل جعفر قد شغلوا بشأن میتھم فاصنعوا لھم طعاما"-1518-679

. 167الجنائز "ھـ" عن أسماء بنت عمیس."حسن".

.عجز عن الدعاء""إن أبخل الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من-1519

: حب. 601الصحیحة .1"ع" عن أبي ھريرة"صحیح".

"إن إبراھیم ابني و إنه مات في الثدي و إن له ظئرين-1520

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1044مضى برقم 1



.يكمالن رضاعه في الجنة"- 318-ص 

نس."حم م" عن أ"صحیح".

إن إبراھیم حرم بیت هللا وأمنه وإني حرمت المدينة ما بین البتیھا ال يقلع عضاھھا وال يصاد "-1521

.صیدھا"

. 1058اإلرواء "م" عن جابر."صحیح".

."-يريد المدينة-"إن إبراھیم حرم مكة و إني حرمت ما بین البتیھا -1522-680

. 773مختصر مسلم "حم م" عن رافع بن خديج.ح"."صحی

"إن إبراھیم حرم مكة و دعا لھا و إني حرمت المدينة كما حرم إبراھیم مكة و دعوت لھا في -1523-681

.مدھا و صاعھا مثل ما دعا إبراھیم لمكة"

. 773مختصر مسلم"حم ق" عن عبدهللا بن زيد المازني."صحیح".

"إن إبراھیم لما ألقي في النار لم يكن في األرض دابة إال أطفأت النار عنه غیر الوزغ فإنھا -1524-682

.كانت تنفخ علیه"

. 1581الصحیحة "حم ھـ حب" عن عائشة."صحیح".

."إن أبر البر أن يصل الرجل أھل ود أبیه بعد أن يولي األب"-1525

. 1759مختصر مسلم "حم خد م د ت" عن ابن عمر."صحیح".

"إن إبلیس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناھم منه منزلة أعظمھم فتنة يجيء -1526

أحدھم فیقول: فعلت كذا و كذا فیقول: ما صنعت شیئا، و يجيء أحدھم فیقول: ما تركته حتى فرقت 

بینه

.یه منه و يقول: نعم أنت!"وبین أھله فیدن- 319-ص 

.1991مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح".

."إن ابن آدم إن أصابه حر قال: حس و إن أصابه برد قال: حس"-1527

. 1578الصحیحة "حم طب" عن خولة."صحیح".

.ح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین""إن ابني ھذا سید و لعل هللا أن يصل-1528

. 1597، اإلرواء 923الروض " عن أبي بكرة.3"حم خ "صحیح".

."إن ابني ھذين ريحانتاي من الدنیا"-1529-683

: حم، خ، ت، ابن عمر. 564الصحیحة "عد ابن عساكر" عن أبي بكرة."صحیح".

.ة تحت ظالل السیوف""إن أبواب الجن-1530

. 1184اإلرواء "حم م ت" عن أبي موسى."صحیح".

.أدناه كالذي يأتي أمه في اإلسالم"1"إن أبواب الربا اثنان و سبعون حوبا-1531-684

. 3/50الترغیب "طب" عبدهللا بن سالم."صحیح".

وال الشمس فال ترتج حتى يصلى الظھر فأحب أن يصعد لي فیھا "إن أبواب السماء تفتح إلى ز-1532

.خیر"



: ت. 584صحیح الترغیب "حم" عن أبي أيوب."صحیح".

1533-.

"خ" عن عائشة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اإلثم "نھاية". أي سبعون ضربا1

."إن أحب أسمائكم عند هللا: عبد هللا وعبد الرحمن"-1534- 320-ص 

. 1176، اإلرواء 1وزاد: د، ت، ھـ، وغیرھم412الضعیفة "م" عن ابن عمر."صحیح".

بعدكم "إن أحبكم إلي وأقربكم مني في اآلخرة مجالس أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إلي وأ-1535-685

.المتشدقون"2مني في اآلخرة أسوؤكم أخالقا الثرثارون المتفیھقون

: ت، 791، الصحیحة 4797المشكاة "حم حب طب ھب" عن أبي ثعلبة الخشني."صحیح".

جابر. –خط 

."إن أحد جبل يحبنا ونحبه"-1536

"ق" عن أنس. "صحیح".

ا قام في صالته فإنه يناجي ربه وإن ربه بینه وبین القبلة فال يبزقن أحدكم قبل "إن أحدكم إذ-1537-686

.قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه"

ابن عمر نحوه. 279صحیح الترغیب "ق" عن أنس."صحیح".

"إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلینظر كیف يناجیه؟"-1538

. 1603الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشیطان فلبس علیه حتى ال يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك -1539-687

أحدكم فلیسجد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ عبد العزى، وعبد النبي، وعبد واتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغیر هللا. فال يجوز التسمیة 1

. -زھیر–األمیر 

ھم الذين يتوسعون في الكالم ويفتحون به أفواھھم. مأخوذة من "الفھق" وھو االمتالء واالتساع. 2

"نھاية". ونحوه "المتشدقون". قال ابن األثیر: "ھم المتوسعون في الكالم من غیر احتیاط واجتراء".

.سجدتین وھو جالس"- 321-ص 

.943صحیح أبي داود "مالك ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن أحدكم إذا كان في الصالة فإن هللا قبل وجھه فال يتنخمن أحد منكم قبل وجھه في -1540-688

.الصالة"

. : مالك، م، أبو عوانة498صحیح أبي داود "حم خ د ھـ" عن ابن عمر."صحیح".



"إن أحدكم إذا كان في صالته فإنه يناجي ربه فال يبزقن بین يديه وال عن يمینه، ولكن عن يساره -1541

.وتحت قدمه"

نحوه.285صحیح الترغیب "ق" عن أنس ."صحیح".

هللا؟ فإذا وجد إن أحدكم يأتیه الشیطان فیقول: من خلقك؟ فیقول: هللا فیقول: فمن خلق "-1542-689

.

. 2/266، الترغیب 116الصحیحة عن عائشة.1"حم""صحیح".

"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعین يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة -1543

كا و يؤمر بأربع كلمات و يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعید مثل ذلك ثم يبعث هللا إلیه مل

ثم ينفخ فیه الروح فإن الرجل منكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ال يكون بینه وبینھا إال ذراع فیسبق 

علیه الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیدخل النار وإن الرجل لیعمل بعمل أھل النار حتى ما يكون بینه 

.ینھا إال ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنة فیدخل الجنة"وب

" عن ابن مسعود. 4"ق "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "م" وھو خطأ.1

."إن أحساب أھل الدنیا: الذين يذھبون إلیه ھذا المال"-1544- 322-ص 

. 1870اإلرواء حم ن حب ك" عن بريدة.""حسن".

."إن أحسن ما دخل الرجل على أھله إذا قدم من سفر أول اللیل"-1545-690

. 3921المشكاة "د" عن جابر."صحیح".

."إن أحسن ما غیرتم به ھذا الشیب: الحناء والكتم"-1546

: ابن سعد. 1509الصحیحة ر.حب" عن أبي ذ4"حم "صحیح".

."إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"-1547

. 804مختصر مسلم " عن عقبة بن عامر.4"حم ق "صحیح".

."إن أحق ما أخذتم علیه أجرا كتاب هللا"-1548

. 1494اإلرواء "خ" عن ابن عباس."صحیح".

."إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا علیه"-1549-691

أحكام "م ن" عن جابر "حم م ت ن ھـ" عن عمران بن حصین "ھـ" عن مجمع بن جارية."صحیح".

.727، اإلرواء 90الجنائز 

."إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه"-1550-692

. 15أحكام الجنائز طول."حم ھـ ھق" عن سعد بن األ"صحیح".

."إن أخوف ما أخاف على أمتي األئمة المضلون"-1551

. 1582الصحیحة "حم طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

."إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط"-1552

.3577المشكاة "حم ت ھـ ك" عن جابر."صحیح".



"إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانھا: النجوم وتكذيب بالقدر وحیف -1553- 323-ص 

.السلطان"

. 1127الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

."إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق علیم اللسان"-1554

1556عن عمران بن الحصین ويأتي برقم 128یب صحیح الترغ"حم" عن عمر."صحیح".

. 1013الصحیحة 

"إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك األصغر الرياء يقول هللا يوم القیامة إذا جزي الناس 1555-694

.بأعمالھم: اذھبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنیا فانظروا ھل تجدون عندھم جزاء"

.29, صحیح الترغیب 951الصحیحة بید."حم" عن محمود بن ل"صحیح".

."إن أخوف ما أخاف علیكم بعدي كل منافق علیم اللسان"-1556-695

. 128صحیح الترغیب "طب ھب" عن عمران بن حصین."صحیح".

ثل له شجرة ذات ظل "إن أدنى أھل الجنة منزال رجل صرف هللا وجھه عن النار قبل الجنة و م-1557-696

فقال: أي رب قدمني إلى ھذه الشجرة فأكون في ظلھا فقال هللا: ھل عسیت أن تسألني غیره؟ قال: ال 

وعزتك فقدمه هللا إلیھا ومثل له شجرة ذات ظل وثمر فقال: أي رب قدمني إلى ھذه الشجرة فأكون في 

ألني غیره؟ فیقول: ال وعزتك فیقدمه ظلھا و آكل من ثمرھا فقال هللا: ھل عسیت إن أعطیتك ذلك أن تس

هللا إلیھا فیمثل هللا له شجرة أخرى ذات ظل و ثمر وماء فیقول: أي رب قدمني إلى ھذه الشجرة فأكون 

في ظلھا وآكل من ثمرھا وأشرب من مائھا فیقول له: ھل عسیت إن فعلت أن تسألني 

إلیھا فیبرز له باب الجنة فیقول: أي غیره؟ فیقول: ال و عزتك ال أسألك غیره فیقدمه هللا- 324-ص 

رب قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت سجاف الجنة فأرى أھلھا فیقدمه هللا إلیھا فیرى الجنة وما فیھا 

فیدخل الجنة فإذا دخل الجنة قال: ھذا لي؟ فیقول هللا له: تمن فیتمنى 1فیقول: أي رب أدخلني الجنة

ذا حتى إذا انقطعت به األماني قال هللا: ھو لك وعشرة أمثاله ثم ويذكره هللا عز و جل سل من كذا وك

فیقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطیت وأدنى أھل النار عذابا ينعل من نار بنعلین يغلي دماغه من حرارة 

.نعلیه"

.135, 1/120، م 3/27حم "حم م" عن أبي سعید."صحیح".

"إن أرواح الشھداء في جوف طیر خضر لھا قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حیث -1558-697

شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إلیھم ربھم اطالعة فقال: ھل تشتھون شیئا؟ قالوا: أي شيء 

ح من الجنة حیث شئنا؟ فیفعل ذلك بھم ثالث مرات فلما رأوا أنھم لم يتركوا من أن نشتھي ونحن نسر

يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنیا فنقتل في سبیلك مرة أخرى! 

.فلما رأى أن لیس لھم حاجة تركوا"

. 1068سلم مختصر م"م ت" عن ابن مسعود."صحیح".



.من ثمار الجنة"2"إن أرواح الشھداء في طیر خضر تعلق-1559

.995الصحیحة "ت" عن كعب بن مالك."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي الستر، وھو على وزن كتاب، ويقال "السجف" بفتح المھملة وكسرھا. قال في "القاموس" "ھو 1

لستر، أو الستران المقرونان بینھما فرجة". قلت: والثاني ھو المناسب ھنا.ا

أي تأكل. 2

."إن أرواح المؤمنین في طیر خضر تعلق بشجر الجنة"-698-1560- 325-ص 

، الصحیحة 2/192الترغیب "ھـ" عن أم بشر بن البراء بن معرور وكعب بن مالك."صحیح".

195.

"إن أزواج أھل الجنة لیغنین أزواجھن بأحسن أصوات ما سمعھا أحد قط [إن مما يغنین:-1561

أزواج قوم كرامنحن الخیرات الحسان

ينظرن بقرة أعیان

و إن مما يغنین به:

نحن اآلمنات فال يخفنهنحن الخالدات فال يمتنه

"1نحن المقیمات فال يظعنه]

: طص، أبو نعیم، والضیاء في "صفة الجنة". 496الروض النضیر "طس" عن ابن عمر."صحیح".

."إن أشد الناس بالء األنبیاء ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم"-1562-699

: ابن سعد.1165الصحیحة "ك" عن فاطمة بنت الیمان."صحیح".

."إن أشد الناس عذابا يوم القیامة: المصورون"-1563

.364، الصحیحة 132غاية المرام "حم م" عن ابن مسعود.یح"."صح

."إن أشد ھذه األمة بعد نبیھا حیاء: عثمان"-1564-700

.2"أبو نعیم في فضائل الصحابة" عن أبي أمامة"صحیح".

"إن أصحاب ھذه الصور يعذبون يوم-1565-701

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 152ھذه الزيادة من "المعجم الصغیر" ص 1

. 895، 868يشھد له الحديث 2



.القیامة فیقال لھم: أحیوا ما خلقتم"- 326-ص 

.1368مختصر مسلم "مالك حم ق ن ھـ" عن عائشة "ق ن" عن ابن عمر."صحیح".

.الدكم من كسبكم""إن أطیب ما أكلتم من كسبكم و إن أو-1566

.1626و886اإلرواء "تخ ت ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

"إن أعظم الذنوب عند هللا رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منھا طلقھا و ذھب بمھرھا -1567-702

.ورجل استعمل رجال فذھب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا"

. 999الصحیحة "ك ھق" عن ابن عمر."حسن".

"إن أعظم المسلمین في المسلمین جرما: من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمین -1568-703

.فحرم علیھم من أجل مسألته"

"حم ق د" عن سعد."صحیح".

انتفى من "إن أعظم الناس عند هللا فرية: لرجل ھاجى رجال فھجا القبیلة بأسرھا، ورجل -1569-704

.أبیه وزنى أمه"

. 763الصحیحة "ھـ ھق" عن عائشة."صحیح".

."إن أعمال العباد تعرض يوم االثنین ويوم الخمیس"-1570

.949، 948اإلرواء "حم د" عن أسامة بن زيد."صحیح".

."إن أفضل عباد هللا يوم القیامة: الحمادون"-1571

: حم. 1584الصحیحة "طب" عن عمران بن حصین."صحیح".

"إن أفضل ما تداويتم به: الحجامة والقسط -1572-705

.فال تعذبوا صبیانكم بالغمز"1البحري- 327-ص 

.936مختصر مسلم "م" عن أنس."صحیح".

.یامة: أحاسنكم أخالقا في الدنیا""إن أقربكم مني منزال يوم الق-1573-706

.792، الصحیحة 4797المشكاة "ابن عساكر" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن أقل ساكني الجنة: النساء"-1574

.1970مختصر مسلم "حم م" عن عمران بن حصین."صحیح".

.ا و ال واديا إال و ھم معنا حبسھم العذر""إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعب-1575-707

"خ" عن أنس."صحیح".

."إن أقواما يخرجون من النار يحترقون فیھا إال دارات وجوھھم حتى يدخلون الجنة"- 1576-7080

.90مختصرمسلم "حم م" عن جابر."صحیح".

.في الدنیا أطولھم جوعا يوم القیامة""إن أكثر الناس شبعا -1577

.343الصحیحة "ھـ ك" عن سلمان."حسن".

"إن أكمل المؤمنین إيمانا أحسنھم خلقا و إن حسن الخلق لیبلغ درجة الصوم و الصالة".-1578-709

: أبو يعلى.1590الصحیحة "البزار" عن أنس."صحیح".

إن اإلبل خلقت من الشیاطین و إن وراء كل بعیر"-1579
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في "النھاية": القسط عقار معروف في األدوية طیب الريح يبخر به النساء واألطفال. 1

.شیطانا"- 328-ص 

.63حقیقة الصیام "ص" عن خالد بن معدان مرسال."حسن".

.1"إن اإلسالم بدأ غريبا وسیعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء"-1580

"م ھـ" عن أبي ھريرة "ت ھـ" عن ابن مسعود "ھـ" عن أنس "طب" عن سلمان وسھل بن "صحیح".

.1273، الصحیحة 159، المشكاة 350الروض سعد وابن عباس.

ريبا كما بدأ و ھو يأرز بین المسجدين كما تأرز الحیة في "إن اإلسالم بدأ غريبا و سیعود غ-1581-710

.جحرھا"

.72مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح".

في الغزو أو قل طعام عیالھم بالمدينة جعلوا ما كان عندھم في 2"إن األشعريین إذا أرملوا-1582-711

.بالسوية فھم مني و أنا منھم"ثوب واحد ثم اقتسموه بینھم في إناء واحد

"ق" عن أبي موسى."صحیح".

."إن األعمال ترفع يوم االثنین والخمیس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"-1583

.949اإلرواء "الشیرازي في األلقاب" عن أبي ھريرة "ھب" عن أسامة بن زيد."صحیح".

قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 3"إن األمانة نزلت في جذر-1584-712

ثم ينام النومة فتقبض4ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فیظل أثرھا مثل الوكت
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ولكن في الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل".وفي بعض الروايات عن ابن مسعود زيادة "قیل: ومن1

. 1273إسناده مدلس مختلط، كما بینته في "الصحیحة" 

أي نفذ زادھم. 2

أي أصل. وفي األصل "جدور" والتصويب من "الزيادة" و"الجامع". 3

ھو األثر في الشيء كالنقطة من لونه. 4

كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا 1األمانة من قلبه فیظل أثرھا مثل المجل- 329-ص 

و لیس فیه شيء فیصبح الناس يتبايعون ال يكاد أحد يؤدي األمانة حتى يقال: إن في بني فالن رجال 

.أمینا! حتى يقال للرجل: ما أجلده؟ ما أظرفه؟ ما أعقله؟ وما في قلبه حبة خردل من إيمان"

"حم ق ت ھـ" عن حذيفة."صحیح".

."إن األمیر إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدھم"-1585

: حم، 425غاية المرام "د ك" عن جبیر بن نفیر وكثیر بن مرة والمقدام وأبي أمامة."صحیح".

الطحاوي، ابن عساكر ومعاوية.

مئذ أكثرھم كلھم واردة وإن "إن األنبیاء يتباھون أيھم أكثر أصحابا من أمته فأرجو أن أكون يو-1586-713



كل رجل منھم يومئذ قائم على حوض مآلن معه عصا يدعو من عرف من أمته و لكل أمة سیما يعرفھم 

.بھا نبیھم"

.1589الصحیحة "طب" عن سمرة."حسن".

جاوزوا عن "إن األنصار قد قضوا الذي علیھم وبقي الذي علیكم فاقبلوا من محسنھم و ت-1587-714

.مسیئھم"

: حم، حب.916الصحیحة "الشافعي ھق في المعرفة" عن أنس."صحیح".

."إن األوعیة ال تحرم شیئا فانتبذوا فیما بدا لكم و اجتنبوا كل مسكر"-1588-715

.6/98: مسلم 66، 64، 5/65مجمع الزوائد "طب" عن قرة بن إياس."صحیح".

"إن اإليمان لیأرز إلى المدينة كما تأرز الحیة إلى-1589
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المجل: أن يكون بین الجلد واللحم ماء من أثر العمل. "فنفط" أي قرح عمال. "منتبرا" أي مرتفعا. 1

.جحرھا"- 330-ص 

"حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن اإليمان لیخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا هللا تعالى: أن يجدد اإليمان في -1590

.قلوبكم"

.1585الصحیحة "طب ك" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافته و ال تأكلوا من وسطه"-1591

.1587الصحیحة ابن عباس."ت ك" عن"صحیح".

"."إن الباليا أسرع إلى من يحبني من السیل إلى منتھاه-1592-716

.1586الصحیحة "حب" عن عبدهللا بن مغفل."حسن".

."إن البیت الذي فیه الصور ال تدخله المالئكة"-1593

: حم، ن، أبو بكر الشافعي. 121ية المرام غا"مالك ق" عن عائشة."صحیح".

."إن التجار ھم الفجار"-1594-717

.65الصحیحة "حم ك ھب" عن عبدالرحمن بن شبل "طب" عن معاوية."صحیح".

."إن الجذعة تجزي مما تجزي منه الثنیة"-1595

.65الضعیفة "حم ھق" عن رجل من مزينة."صحیح".

."إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز"-1596-718

.1146اإلرواء "د ن ھـ ك ھق" عن مجاشع بن مسعود."صحیح".

."إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القیامة"-1597-719

. 1588الصحیحة "عم" عن عثمان."صحیح".- 331-ص 

.إن الجنة لتشتاق إلى ثالثة: علي و عمار و سلمان""-1598-720



.1225المشكاة "ت ك" عن أنس."حسن".

.إن الحج و العمرة لمن سبیل هللا و إن عمرة في رمضان تعدل حجة""-1599-721

الحج الكبیر."ك" عن أم معقل."صحیح".

.ن ھما ريحانتاي من الدنیا""إن الحسن و الحسی-1600-722

: خ.564الصحیحة "ت" عن ابن عمر "ن" عن أنس."صحیح".

1601-723-

ورق ھذه الشجرة".

.2318المشكاة"ت" عن أنس."حسن".

"إن الحور العین لتغنین في الجنة يقلن: -1602-724

خبئنا ألزواج كرام".نحن الحور الحسان

.496الروض النضیر "سمويه" عن أنس."صحیح".
."إن الحیاء و اإليمان قرنا جمیعا فإذا رفع أحدھما رفع اآلخر"-1603

.5094، المشكاة 2/423الروض النضیر "ك ھب" عن ابن عمر."صحیح".
"إن الخمر من العصیر و الزبیب و التمر و الحنطة و الشعیر و الذرة و إني أنھاكم عن كل -1604-725

.مسكر"
: حم، حب.1593الصحیحة "د" عن النعمان بن بشیر."حسن".

."إن الدال على الخیر كفاعله"-1605- 332-ص 

.112صحیح الترغیب "ت" عن أنس.ح"."صحی

.مكتوب بین عینیه كافر"1"إن الدجال ممسوح العین الیسرى علیھا ظفرة-1606-726

حذيفة. –8/195، م 405, 5/386. حم 201، 3/115حم "حم" عن أنس."صحیح".

ھا: خراسان يتبعه أقوام كأن وجوھھم يقال ل2"إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة-1607-727

.المجان المطرقة"

: ت، ك.31591الصحیحة"حم ھـ" عن أبي بكر."صحیح".

"إن الدنیا حلوة خضرة فمن أصاب منھا شیئا من حله فذاك الذي يبارك له فیه و كم من -1608-728

.امة"في مال هللا و مال رسوله له النار يوم القی4متخوض

: ابن أبي عاصم، عم.1592الصحیحة "طب" عن عمرة بنت الحارث بن أبي ضرار."صحیح".

."إن الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا إال ذكر هللا و ما وااله و عالما أو متعلما"-1609

. . أبي الدرداء بنحوه71صحیح الترغیب "ت ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".
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بفتح الظاء والفاء لحمة تنبت عند المآقي، وقد تمتد إلى السواد فتغشیه "نھاية". قلت: وفي حديث 1

حذيفة وغیره: "ظفرة غلیظة". 

كذا األصل. وكذا ھو في مخطوطة "الزيادة" و"الجامع الكبیر"، ولفظه عند المذكورين وغبیرھما "من2

أرض بالمشرق يقال...". 

األصل "أبي بكرة" وھو خطأ. 3

كذا األصل. وكذا ھو في "الزيادة". وفي "المجمع" وغیره "ورب متخوض...". 4



.-1610- 333-ص 

مختصر يرة "حم" عن ابن عباس."حم م د ن" عن تمیم الداري "ت ن" عن أبي ھر"صحیح".

.1209مسلم 

"إن الدين يسر وال يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا و أبشروا واستعینوا بالغدوة والروحة -1611

.وشيء من الدلجة"

"خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

ل رفع رجلیه فھو ينتظر متى يضعھا فإذا رأى أحدكم "إن الرؤيا تقع على ما تعبر ومثل ذلك مثل رج-1612

.رؤيا فال يحدث بھا إال ناصحا أو عالما"

.120الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح".

."إن الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وأن يؤم في رحله"-1613

.1595حیحة الص"طب" عن عبدهللا بن حنظلة."صحیح".

"إن الرجل إذا دخل في صالته أقبل هللا علیه بوجھه فال ينصرف عنه حتى ينقلب أو يحدث حدث -1614

.سوء"

.1596الصحیحة "ھـ" عن حذيفة."حسن".

."إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قیام لیلة"-1615

.1298المشكاة ن أبي ذر.حب" ع4"حم "صحیح".

."إن الرجل إذا مات بغیر مولده قیس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة"-1616

.1593المشكاة "ن ھـ" عن ابن عمرو."حسن".- 334-ص 

.ولدك لك""إن الرجل لترفع درجته في الجنة فیقول: أنى لي ھذا؟ فیقال: باستغفار-1617

: ابن أبي شیبة. 1598، الصحیحة 2354المشكاة "حم ھـ ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن الرجل لیتكلم بالكلمة ال يرى بھا بأسا يھوي بھا سبعین خريفا في النار"-1618

: ق.540الصحیحة "ت ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

كلم بالكلمة من رضوان هللا تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیكتب هللا له بھا رضوانه "إن الرجل لیت-1619

إلى يوم القیامة وإن الرجل لیتكلم بالكلمة من سخط هللا تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیكتب هللا علیه 

.بھا سخطه إلى يوم القیامة"

.888الصحیحة ."مالك حم ت ن ھـ حب ك" عن بالل بن الحارث"صحیح".

."إن الرجل لیدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النھار"-1620-729

: د، حب.795الصحیحة ك" عن عائشة.1"حم"صحیح".

."إن الرجل لیدرك بحسن خلقه درجة القائم باللیل الظامئ بالھواجر"-1621

.794الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."حسن".

"إن الرجل لیسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا-1622
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كذا األصل، وكذلك ھو في "الزيادة"، و"المسند" وأخشى أن يكون محرفا من "د" فقد أخرجه في 1

"سننه" ولم أره في "المسند". راجع "الصحیحة". 

.روا"فتؤج- 335-ص 

: ن.1464الصحیحة "طب" عن معاوية."صحیح".

"إن الرجل لیعمل الزمن الطويل بعمل أھل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أھل النار و إن الرجل -1623

.لیعمل الزمن الطويل بعمل أھل النار ثم يختم له عمله بعمل أھل الجنة"

.1845مختصر مسلم ريرة."م" عن أبي ھ"صحیح".

"إن الرجل لیعمل عمل الجنة فیما يبدو للناس وھو من أھل النار وإن الرجل لیعمل عمل النار فیما -1624

.يبدو للناس وھو من أھل الجنة"

."وإنما األعمال بخواتیمھا""ق" عن سھل بن سعد زاد "خ": "صحیح".

رجل لیكون له المنزلة عند هللا فما يبلغھا بعمل فال يزال هللا يبتلیه بما يكره حتى يبلغه "إن ال-1625-730

.إياھا"

: أبو يعلى .2599الصحیحة "حب ك" عن أبي ھريرة."حسن".

"إن الرجل لینصرف و ما كتب له إال عشر صالته تسعھا ثمنھا سبعھا سدسھا خمسھا ربعھا ثلثھا -1626

.نصفھا"

.761صحیح أبي داود "حم د حب" عن عمار بن ياسر."حسن".

"إن الرجل من أھل الجنة لیعطى قوة مائة رجل في األكل و الشرب و الشھوة و الجماع حاجة -1627

.أحدھم عرق يفیض من جلده فإذا بطنه قد ضمر"

: الدارمي، حب.5636كاة المش"طب" عن زيد بن أرقم."صحیح".

"إن الرجل من أھل النار لیعظم للنار حتى يكون الضرس-1628

.من أضراسه كأحد"- 336-ص 

.1601الصحیحة "حم" عن زيد بن أرقم."صحیح".

."إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلھا وتقطع من قطعھا"-1629-732

.1602الصحیحة "حم" عن ابن عباس."حسن".

."إن الرزق لیطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله"-1630

.952، الصحیحة 3/8، الترغیب 5312المشكاة "طب عد" عن أبي الدرداء."حسن".

ؤيا الرجل المسلم "إن الرسالة و النبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نبي ولكن المبشرات ر-1631

.وھي جزء من أجزاء النبوة"

.2473اإلرواء "حم ت ك" عن أنس."صحیح".

."إن الرقى و التمائم و التولة شرك"-1632



.331الصحیحة "حم د ھـ ك" عن ابن مسعود."صحیح".

تعالى نورھما ولو لم يطمس نورھما "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس هللا-1633

.ألضاءتا ما بین المشرق والمغرب"

. 2579المشكاة "حم ت حب ك" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن الروح إذا قبض تبعه البصر"-1634

.12أحكام الجنائز "حم م ھـ" عن أم سلمة."صحیح".

قوم حتى تكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابة و طلوع الشمس من مغربھا "إن الساعة ال ت-1635

وثالثة خسوف: خسف 

بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونزول عیسى وفتح يأجوج ومأجوج - 337-ص 

.ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبیت معھم حیث باتوا وتقیل معھم حیث قالوا"

" عن حذيفة بن أسید.4"حم م ."صحیح"

."إن السحور بركة أعطاكموھا هللا فال تدعوھا"-1636

. 1061صحیح الترغیب "حم ن" عن رجل."صحیح".

."إن السعید لمن جنب الفتن و لمن ابتلي فصبر"-1637

.1975الصحیحة "د" عن المقداد."صحیح".

."إن السالم اسم من أسماء هللا تعالى فأفشوه بینكم"-1638-733

: طص، خط، طب، البزار، 1607، الصحیحة 1075الروض النضیر: "عق" عن أبي ھريرة."صحیح".

ابن سعد.–حب 

."إن السالم اسم من أسماء هللا تعالى وضع في األرض فأفشوا السالم بینكم"-1639

.1553، الصحیحة 2/457الروض ن أنس."خد" ع"صحیح".

."إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة"-1640-734

.1553الصحیحة "حم" عن ابن مسعود."صحیح".

."إن الشاھد يرى ما ال يرى الغائب"-1641

: حم، تخ، أبو نعیم، خط.1605الصحیحة "ابن سعد" عن علي."صحیح".

"إن الشمس و القمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان-1642-735

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنه يعلم أن للحديث عند أبي داود تتمة في آخره بلفظ: "فواھا". وأن الجملة األولى منه مكررة عنده 1

ثالث مرات!!

ادعوا هللا و كبروا و صلوا وتصدقوا يا أمة محمد! لموت أحد و ال لحیاته فإذا رأيتم ذلك ف- 338-ص 

وهللا ما من أحد أغیر من هللا أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد! وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

.قلیال ولبكیتم كثیرا اللھم ھل بلغت"



كسوف. صالة ال1077صحیح أبي داود "مالك حم ق د ن" عن عائشة."صحیح".

."إن الشمس والقمر ثوران عقیران في النار"-1643

.124الصحیحة "الطیالسي ع" عن أنس."صحیح".

"إن الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال لحیاته ولكنھما آيتان من آيات هللا يخوف هللا بھما -1644

.بكم"عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما 

"خ ن" عن أبي بكرة "ق ن ھـ" عن أبي مسعود "ق ن" عن ابن عمر "ق" عن "صحیح".

صالة الكسوف. المغیرة.

."إن الشھر يكون تسعة وعشرين يوما"-1645

. 575مختصر مسلم "خ ت" عن أنس "ق" عن أم سلمة "م" عن جابر وعائشة."صحیح".

.ك نفسه""إن الشیخ يمل-1646

.1606الصحیحة "حم طب" عن ابن عمرو."حسن".

له ضراط حتى ال يسمع صوته فإذا سكت رجع 1"إن الشیطان إذا سمع النداء بالصالة أحال-1647

.فوسوس فإذا سمع اإلقامة ذھب حتى ال يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس"

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي تحول من موضعه. 1

."إن الشیطان إذا سمع النداء بالصالة ذھب حتى يكون مكان الروحاء"-1648- 339-ص 

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

و لقد 1ته"إن الشیطان عرض لي فشد علي لیقطع الصالة علي فأمكنني هللا تعالى منه فذع-1649

لْكاً الَ ھممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إلیه فذكرت قول سلیمان ْ لِي مُ ب {رَبِ ھَ

دِي} ْ ْ بَع دٍ مِن َحَ ِ بَغِي أل ْ . فرده هللا خاسئايَن

.46صفة الصالة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ح أغوي عبادك ما دامت أرواحھم في أجسادھم فقال الرب: "إن الشیطان قال: و عزتك يا رب ال أبر-1650

.و عزتي و جاللي ال أزال أغفر لھم ما استغفروني"

.2344، المشكاة 104الصحیحة "حم ع ك" عن أبي سعید."حسن".

.و لكن في التحريش بینھم"2"إن الشیطان قد أيس أن يعبده المصلون-1651

: ابن أبي عاصم: ع.1608الصحیحة ت" عن جابر."حم م "حسن".

"إن الشیطان قعد البن آدم بأطرقه فقعد له بطريق اإلسالم فقال: تسلم و تذر دينك و دين -1652-736

آبائك و آباء آبائك؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الھجرة فقال: تھاجر و تدع أرضك و سماءك و إنما مثل 

! فعصاه فھاجر ثم قعد3لفرس في الطولالمھاجر كمثل ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي خنقته. 1

. 1804قلت: زاد مسلم وحده "في جزيرة العرب" مختصر مسلم 2



ھو الحبل الطويل يشد أحد طرفیه في وتد أو غیره والطرف اآلخر في يد الفرس لیدور فیه ويرعى وال 3

. يذھب لوجھه "نھاية"

له بطريق الجھاد فقال: تجاھد فھو جھد النفس و المال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة - 340-ص 

ويقسم المال؟ فعصاه فجاھد فمن فعل ذلك كان حقا على هللا أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على 

حقا على هللا أن هللا أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على هللا أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان

.يدخله الجنة"

. 2/173تخريج الترغیب "حم ن حب" عن سبرة بن أبي فاكه."صحیح".

"إن الشیطان لیستحل الطعام الذي لم يذكر اسم هللا علیه وإنه لما جاء بھذا األعرابي -1653-737

دھا فوالذي نفسي بیده إن يده في لیستحل به فأخذت بیده وجاء بھذه الجارية لیستحل بھا فأخذت بی

.يدي مع أيديھما"

.1296مختصر مسلم "حم م د ن" عن حذيفة."صحیح".

."إن الشیطان لیفرق منك يا عمر"-1654

.1609الصحیحة "حم ت حب" عن بريدة."صحیح".

ال يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم "إن الشیطان يأتي أحدكم في صالته فیلبس علیه حتى -1655

.فلیسجد سجدتین وھو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم"

: قط، ھق.945صحیح أبي داود "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن الشیطان يأتي أحدكم فیقول: من خلق السماء؟ فیقول: هللا فیقول من خلق األرض؟ فیقول: -1656

.هللا فیقول: من خ

.116الصحیحة "طب" عن ابن عمرو."صحیح".

"إن الشیطان يأتي أحدكم فیقول: من خلقك؟ فیقول: -1657

- 341-ص 

.ب عنه"يذھ

: حم، ع، البزار. 116الصحیحة "ابن أبي الدنیا في مكايد الشیطان" عن عائشة."صحیح".

.1"إن الشیطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"-1658

"حم ق د" عن أنس "ق د ھـ" عن صفیة."صحیح".

كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من "إن الشیطان يحضر أحدكم عند-1659

أحدكم اللقمة فلیمط ما كان بھا من أذى ثم لیأكلھا و ال يدعھا للشیطان فإذا فرغ فلیلعق أصابعه فإنه ال 

.يدري في أي طعامه تكون البركة"

.1304مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح".

لحین يشدد علیھم وإنه ال يصیب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إال حطت عنه بھا "إن الصا-1660

.خطیئة ورفع له بھا درجة"



.1610الصحیحة "حم حب ك ھب" عن عائشة."صحیح".

."إن الصبر عند الصدمة األولى"-1661

.22أحكام الجنائز" عن أنس.4"حم ق "صحیح".

."إن الصخرة العظیمة لتلقى من شفیر جھنم فتھوي بھا سبعین عاما ما تفضي إلى قرارھا"-1662

: حم، م.1611الصحیحة "ت" عتبة بن غزوان."صحیح".

."إن الصدقة ال تحل لنا وإن مولى القوم منھم"-1663

.1612، الصحیحة 880، اإلرواء 1829كاة المش"ت ن ك" عن أبي رافع."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت أما زيادة "فضیقوا مجاريه بالجوع" فال أصل لھا خالفا لمن وھم. كما نبھنا علیه في تعلیقنا على 1

.76-75الحديث في رسالة الصیام البن تیمیة صفحة 

.آلل محمد وإنما ھي أوساخ الناس""إن الصدقة ال تنبغي -1664- 342-ص 

.879، اإلرواء 516مختصر مسلم "حم م" عن عبدالمطلب بن ربیعة."صحیح".

"إن الصدق لیھدي إلى البر و إن البر يھدي إلى الجنة وإن الرجل لیصدق حتى يكتب عند هللا -1665

النار وإن الرجل لیكذب حتى يكتب عند هللا صديقا وإن الكذب يھدي إلى الفجور وإن الفجور يھدي إلى 

.كذابا"

"ق" عن ابن مسعود."صحیح".

."إن الصعید الطیب طھور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك"-1666

.357د ، صحیح أبي داو530المشكاة "حم د ت" عن أبي ذر."صحیح".

"إن الصعید الطیب وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنین فإذا وجد الماء فلیمسه -1667-738

.بشرته فإن ذلك ھو خیر"

.357صحیح أبي داود "حم ت حب ك" عن أبي ذر."صحیح".

."إن الصلوات الخمس يذھبن بالذنوب كما يذھب الماء الدرن"-1668-739

: حم.1614الصحیحة "محمد بن نصر" عن عثمان.یح"."صح

."إن الظلم ظلمات يوم القیامة"-1669

"ق ت" عن ابن عمر."صحیح".

"إن العبد إذا أخطاء خطیئة نكتت في قلبه نكته سوداء فإن ھو نزع واستغفر و تاب صقل قلبه وإن -1670

تعلو علىعاد زيد فیھا حتى

}قلبه وھو الران الذي ذكر هللا تعالى - 343-ص  بُونَ ا كَانُوا يَكْسِ مْ مَ لُوبِھِ لَى قُ َّ بَلْ رَانَ عَ . "{كَال

.2/268الترغیب "حم ت ن ھـ حب ك ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

قیه فكلما ركع أو سجد "إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلھا فوضعت على رأسه وعات-1671

.تساقطت عنه"



: ابن نصر.1398الصحیحة "طب حل ھق" عن ابن عمر."صحیح".

"إن العبد إذا لعن شیئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونھا ثم تھبط إلى األرض -1672

ا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أھال فتغلق أبوابھا دونھا ثم تأخذ يمینا وشماال فإذا لم تجد مساغ

.وإال رجعت إلى قائلھا"

.1269الصحیحة "د" عن أبي الدرداء."حسن".

"إن العبد إذا مرض أوحى هللا إلى مالئكته: أنا قیدت عبدي بقید من قیودي فإن أقبضه أغفر له وإن -1673

.أعافه فحینئذ يقعد ال ذنب له"

.1613الصحیحة "ك" عن أبي أمامة."حسن".

."إن العبد إذا نصح لسیده و أحسن عبادة ربه كان له أجره مرتین"-1674

: خد.1616الصحیحة "مالك حم ق د" عن ابن عمر."صحیح".

نعالھم أتاه ملكان فیقعدانه "إن العبد إذا وضع في قبره و تولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع-1675

فیقوالن له: ما كنت تقول في ھذا الرجل؟ لمحمد فأما المؤمن فیقول: أشھد أنه عبد هللا ورسوله

فیقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك هللا به مقعدا من الجنة فیراھما جمیعا - 344-ص 

يبعثون; وأما الكافر أو المنافق فیقال له ما ويفسح له في قبره سبعون ذراعا ويمأل علیه خضرا إلى يوم 

كنت تقول في ھذا الرجل؟ فیقول: ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فیقال له: ال دريت و ال تلیت ثم 

يضرب بمطراق من حديد ضربة بین أذنیه فیصیح صیحة يسمعھا من يلیه غیر الثقلین و يضیق علیه قبره 

.حتى تختلف أضالعه"

. 1344الصحیحة "حم ق د ن" عن أنس."صحیح".

"إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا و إقبال من اآلخرة نزل إلیه من السماء 1676-741-1

مالئكة بیض الوجوه كأن وجوھھم الشمس معھم كفن من أكفان الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتى 

ك الموت حتى يجلس عند رأسه فیقول: أيتھا النفس الطیبة اخرجي يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء مل

إلى مغفرة من هللا و رضوان فتخرج فتسیل كما تسیل القطرة من في السقاء فیأخذھا فإذا أخذھا لم 

يدعوھا في يده طرفة عین حتى يأخذوھا فیجعلوھا في ذلك الكفن و في ذلك الحنوط و يخرج منھا 

وجه األرض فیصعدون بھا فال يمرون على مأل من المالئكة إال قالوا ما كأطیب نفحة مسك وجدت على 

ھذا الروح الطیب ؟ فیقولون: فالن ابن فالن بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بھا في الدنیا حتى 

ينتھوا به إلى سماء الدنیا فیستفتحون له فیفتح له فیشیعه من كل سماء مقربوھا إلى السماء التي 

نتھي إلى السماء السابعة فیقول هللا عز و جل: اكتبوا كتاب عبدي في علیینتلیھا حتى ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-زھیر–لقد جمع شیخنا روايات ھذا الحديث من جمیع مصادره وأرجو أن أصدر شرحه فريبا إن شاء هللا. 1

 .



ھم و فیھا أعیدھم و منھا أخرجھم تارة و أعیدوا عبدي إلى األرض فإني منھا خلقت- 345-ص 

أخرى; فتعاد روحه فیأتیه ملكان فیجلسانه فیقوالن له: من ربك؟ فیقول: ربي هللا فیقوالن له: ما دينك؟ 

فیقول: ديني اإلسالم فیقوالن له: ما ھذا الرجل الذي بعث فیكم؟ فیقول: ھو رسول هللا فیقوالن له: و ما 

فآمنت به و صدقت فینادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من علمك؟ فیقول: قرأت كتاب هللا

الجنة و ألبسوه من الجنة و افتحوا له بابا إلى الجنة فیأتیه من روحھا و طیبھا و يفسح له في قبره مد 

بصره و يأتیه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طیب الريح فیقول: أبشر بالذي يسرك ھذا يومك الذي كنت 

ول له: من أنت؟ فوجھك الوجه يجيء بالخیر فیقول: أنا عملك الصالح فیقول: رب أقم الساعة رب توعد فیق

أقم الساعة؟ حتى أرجع إلى أھلي و مالي. 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنیا و إقبال من اآلخرة نزل إلیه من السماء مالئكة سود الوجوه 

ر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فیقول: أيتھا معھم المسوح فیجلسون منه مد البص

النفس الخبیثة! اخرجي إلى سخط من هللا و غضب فتفرق في جسده فینتزعھا كما ينتزع السفود من 

الصوف المبلول فیأخذھا فإذا أخذھا لم يدعوھا في يده طرفة عین حتى يجعلوھا في تلك المسوح و 

ى وجه األرض فیصعدون بھا فال يمرون بھا على مأل من المالئكة إال يخرج منھا كأنتن ريح جیفة وجدت عل

قالوا ما ھذا الروح الخبیث؟! فیقولون: فالن ابن فالن بأقبح أسمائه التي كان يسمى بھا في الدنیا 

مَاءِ}فیستفتح له فال يفتح له ثم قرأ:  َّ ْ أَبْوَابُ الس م ُ تابه في فیقول هللا عز وجل: اكتبوا ك{الَ تُفَتَّحُ لَھ

سجین في األرض السفلى فتطرح روحه

طرحا فتعاد روحه في جسده; و يأتیه ملكان فیجلسانه فیقوالن له: من ربك؟ فیقول: - 346-ص 

ھاه ھاه ال أدري فیقوالن له: ما دينك؟ فیقول: ھاه ھاه ال أدري فیقوالن له: ما ھذا الرجل الذي بعث 

اد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا فیكم؟ فیقول: ھاه ھاه ال أدري فینادي من

إلى النار فیأتیه من حرھا و سمومھا ويضیق علیه قبره حتى تختلف أضالعه و يأتیه رجل قبیح الوجه قبیح 

الثیاب منتن الريح فیقول: أبشر بالذي يسوؤك ھذا يومك الذي كنت توعد فیقول: من أنت فوجھك الوجه 

. فیقول: أنا عملك الخبیث فیقول: رب ال تقم الساعة"يجيء بالشر؟

.1551الجنائز "حم د ابن خزيمة ك ھب الضیاء" عن البراء.صحیح.

.2"إن العبد لیؤجر في نفقته كلھا إال في البناء"-1677

. 5182المشكاة "ھـ" عن جناب."صحیح".

.ة ما يتبین فیھا يزل بھا في النار أبعد ما بین المشرق و المغرب""إن العبد لیتكلم بالكلم-1678

.540الصحیحة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن العرق يوم القیامة لیذھب في األرض سبعین باعا وإنه لیبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانھم"-1679

.1594مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن العلماء إذا حضروا ربھم كان معاذ بن جبل بین أيديھم رتوة بحجر"-1680-742

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد سقته سیاقا واحدا ضاما إلیه جمیع الزوائد والفوائد التي وردت في شيء من طرقه الثابتة عند 1



ھؤالء وغیرھم، بصورة 

سیأتي بلفظ. يؤجر. 2

: ابن سعد، المحاملي.1090الصحیحة "حل" عن عمر."صحیح".- 347-ص 

."إن العین لتولع بالرجل بإذن هللا تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه"-1681

.889الصحیحة "حم ع" عن أبي ذر."صحیح".

."إن الغادر ينصب له لواء يوم القیامة فیقال: أال ھذه غدرة فالن بن فالن"-1682

"مالك ق د ت" عن ابن عمر."صحیح".

."إن الفخذ عورة"-1683

تمام المنة في تخريج فقه السنة."ك" عن جرھد."صحیح".

.منازل اآلخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه""إن القبر أول-1684

: تخ، ك، خط. 132المشكاة "ت ھـ ك" عن عثمان بن عفان."حسن".

."إن القلوب بین أصبعین من أصابع هللا يقلبھا"-1685

. 55اإليمان "حم ت ك" عن أنس."صحیح".

"إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم و لو كنت في -1686-743

ْ السجن ما لبث ثم أتاني الرسول ألجبت و رحمة هللا على لوط إن كان لیأوي إلى ركن شديد  {قَالَ لَو

دِيدٍ} َ نٍ ش ْ آوِي إِلَى رُكْ وَّةً أَو َّ لِي بِكُمْ قُ . بعده نبیا إال في ذروة من قومه"فما بعث هللا أَن

: حم، خد. 1617الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."حسن".

"إن الذي أمشاھم على أرجلھم في الدنیا قادر-1687-744

.على أن يمشیھم على وجوھھم يوم القیامة"- 348-ص 

"حم ق ن" عن أنس."صحیح".

.زل الداء أنزل الشفاء""إن الذي أن-1688

.4/199ك "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.-يعني الخمر-"إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا"-1689-745

.930مختصر مسلم "حم م ن" عن ابن عباس."صحیح".

رع له زبیبتان فیلزمه أو "إن الذي ال يؤدي زكاة ماله يمثل إلیه ماله يوم القیامة شجاعا أق-1690-746

.يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك"

.758صحیح الترغیب "حم ن" عن ابن عمر."صحیح".

."إن الذي يأتي امرأته في دبرھا ال ينظر هللا إلیه يوم القیامة"-1691-747

. 3194المشكاة "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن الذي يأكل أو يشرب في آنیة الفضة والذھب إنما يجرجر في بطنه نار جھنم"-1692

. 33اإلرواء 116غاية المرام "م ھـ" عن أم سلمة زاد "طب": إال أن يتوب."صحیح".



."إن الذي يجر ثیابه من الخیالء ال ينظر هللا إلیه يوم القیامة"-1693-748

.1361مختصر مسلم م ن ھـ" عن ابن عمر.""صحیح".

."إن الذي يكذب علي يبني له بیت في النار"-1694-749

.1618الصحیحة "حم" عن ابن عمر."صحیح".

."إن الذين يصنعون ھذه الصور يعذبون يوم القیامة فیقال لھم: أحیوا ما خلقتم"-1695- 349-ص 

. 121غاية المرام ق ن" عن ابن عمر.""صحیح".

.يصبون في النار على رءوسھم صبا"1"إن الذين يقطعون السدر-1696-750

.615، 614، الصحیحة 2970المشكاة "ھق" عن عائشة."صحیح".

."إن هللا أبى ذلك لكم و رسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس"-1697

. 3/118و م 4/166حم "طب" عن عبدالمطلب بن ربیعة."صحیح".

."إن هللا أبى علي فیمن قتل مؤمنا ثالثا"-1698

: ابن سعد.689الصحیحة "حم ن ك" عن عقبة بن مالك."صحیح".

."إن هللا احتجر التوبة على كل صاحب بدعة"-1699

. 1620الصحیحة لضیاء" عن أنس."ابن فیل طس ھب ا"صحیح".

1700-751-.

.857صحیح أبي داود "ن" عن ابن مسعود."صحیح".

ان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأھا فنثرھم المیثاق من ظھر آدم بنعم2"إن هللا أخذ-1701-752

بین يديه كالذر ثم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ال" ھنا للعھد ال لالستغراق، ويعني سدر الحرم. كما في رواية. انظر "األحاديث الصحیحة"، وسیأتي 1

الحديث بلفظ: "قاطع السدر..." و"من قطع سدرة...". 

في األصل تبعا ألصله "الجامع"، وكأنه انقلب على المؤلف، فإنه عند جمیع مخرجیه عدا النسائي كذا2

بلفظ: "أخذ المیثاق...".

مْ قَالُوا بَلَى}َ}كلمھم قبال قال: - 350-ص  تُ بِرَبِّكُ ْ . "ألَس

، 1623لصحیحة ، ا219شرح الطحاوية: في األسماء" عن ابن عباس.1"حم ن ك ھق"صحیح".

.87السنة 

مْ قَالُوا بَلَى} "إن هللا أخذ ذرية آدم من ظھره ثم-1702-753 تُ بِرَبِّكُ ْ مْ أَلَس ھِ لَى أَنْفُسِ مْ عَ ھُ دَ ھَ ْ {أَش

ثم أفاض بھم في كفیه فقال: ھؤالء في الجنة وھؤالء في النار فأھل الجنة میسرون لعمل أھل الجنة 

. أھل النار"وأھل النار میسرون لعمل 

. 48الصحیحة "البزار طب ھق" عن ھشام بن حكیم."صحیح".

."إن هللا أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح"-1703-754



"ھب" عن محمد بن علي مرسال."حسن".

.إن هللا إذا أحب أھل بیت أدخل علیھم الرفق""-1704-755

.1239الصحیحة "ابن أبي الدنیا في ذم الغضب الضیاء" عن جابر."صحیح".

"إن هللا تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فالنا فأحبه فیحبه جبريل ثم ينادي في -1705

إذا السماء فیقول: إن هللا تعالى يحب فالنا فأحبوه فیحبه أھل السماء ثم يوضع له القبول في األرض و

أبغض عبدا دعا جبريل فیقول: إني أبغض فالنا فأبغضه فیبغضه جبريل ثم ينادي في أھل السماء: إن هللا 

.يبغض فالنا فأبغضوه فیبغضونه ثم يوضع له البغضاء في األرض"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1/139/1سقطت من األصل واستدراكھا من "الزيادة". و"الجامع" 1

.1771مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".- 351-ص 

."إن هللا إذا أحب قوما ابتالھم فمن صبر فله الصبر و من جزع فله الجزع"-1706-756

.146الصحیحة "حم" عن محمود بن لبید."صحیح".

اده قبض نبیھا قبلھا فجعله لھا فرطا و سلفا بین يديھا و "إن هللا تعالى إذا أراد رحمة أمة من عب-1707

.إذا أراد ھلكة أمة عذبھا ونبیھا حي فأھلكھا وھو ينظر فأقر عینه بھلكتھا حین كذبوه وعصوا أمره"

.1596مختصر مسلم عن أبي موسى.1"م""صحیح".

."إن هللا إذا استودع شیئا حفظه"-1708-757

.14، الصحیحة 168الكلم "حب ھق" عن ابن عمر.."صحیح"

."إن هللا إذا أطعم نبیا طعمة فھي للذي يقوم من بعده"-1709

.1241اإلرواء "ھـ" عن أبي بكر."صحیح".

ھلكوا بھالكھم ثم "إن هللا تعالى إذا أنزل سطواته على أھل نقمته فوافت آجال قوم صالحین فأ-1710

.يبعثون على نیاتھم وأعمالھم"

: حب. 1622الصحیحة "ھب" عن عائشة."صحیح".

"إن هللا تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة علیه ويكره البؤس والتباؤس و -1711

.يبغض السائل الملحف ويحب الحیي العفیف المتعفف"

. 1320الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلقا, وھي أربعة عشر حديثا، لكن وصله أبو يعلى 7/65قلت ھذا الحديث مما وقع في مسلم 1

أستاذنا يسر هللا طبعه. يشیر3164والحاكم وغیرھما كما أو ضحته في كتابي "مختصر صحیح مسلم" 

إلى مختصره الخاص، وھو غیر مختصر المنذري الذي حققه وطبعناه. 



."إن هللا إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"-758-1712- 352-ص 

.1290الصحیحة "طب ھق" عن عمران بن حصین."صحیح".

زل إلى العباد لیقضي بینھم و كل أمة جاثیة فأول من يدعو به "إن هللا إذا كان يوم القیامة ين-1713-759

رجل جمع القرآن و رجل قتل في سبیل هللا و رجل كثیر المال فیقول هللا للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت 

على رسولي قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء اللیل و آناء النھار 

: كذبت و تقول له المالئكة: كذبت و يقول هللا له: بل أردت أن يقال فالن قارئ فقد قیل ذلك; فیقول هللا له

علیك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب 1و يؤتى بصاحب المال فیقول هللا له: ألم أوسع

قول المالئكة: قال: فماذا عملت فیما آتیتك؟ قال: كنت أصل الرحم و أتصدق فیقول هللا له: كذبت و ت

كذبت و يقول هللا: بل أردت أن يقال: فالن جواد فقد قیل ذلك; و يؤتى بالذي قتل في سبیل هللا فیقول 

هللا: في ماذا قتلت؟ فیقول: أمرت بالجھاد في سبیلك فقاتلت حتى قتلت فیقول هللا له: كذبت و تقول له 

فقد قیل ذلك; يا أبا ھريرة أولئك الثالثة أول المالئكة: كذبت و يقول هللا: بل أردت أن يقال فالن جريء

.خلق هللا تسعر بھم النار يوم القیامة"

.20صحیح الترغیب "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجاله األرض و عنقه مثنیة تحت العرش و ھو يقول: –1714

! سبحانك ما أعظمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا وقع لي األصل "أوسع" بفتح الواو، وتشديد السین المكسورة، وقیده التاجي في نقده للترغیب 1

بتسكین الواو مخففة. وكالھما صحیح كما يؤخذ من "القاموس" والمعنى: أغنك. 9/2

.ا"فیرد علیه: ال يعلم ذلك من حلف بي كاذب- 353-ص 

.150الصحیحة "أبو الشیخ في العظمة طس ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا"-1715-760

: ت،حم، جابر. 1516الصحیحة "م" عن عائشة."صحیح".

: يا محمد إني جعلت لك ما تجاھك "إن هللا استقبل بي الشام وولى ظھري الیمن وقال لي-1716-761

غنیمة ورزقا وما خلف ظھرك مددا وال يزال اإلسالم يزيد وينقص الشرك وأھله حتى تسیر المرأتان ال 

.تخشیان إال جورا والذي نفسي بیده ال تذھب األيام واللیالي حتى يبلغ ھذا الدين مبلغ ھذا النجم"

.35حیحة الص"طب" عن أبي أمامة."صحیح".

"إن هللا تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعیل و صطفى قريشا من كنانة و اصطفى من قريش -1717

.بني ھاشم و اصطفاني من بني ھاشم"

. 1523، مختصر مسلم 58، فقه السیرة 302الصحیحة "م ت" عن واثلة."صحیح".

"إن هللا تعالى اصطفى من الكالم أربعا-1718

قال: سبحان هللا كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سیئة ومن قال: هللا أكبر مثل ذلك ومن 

.ة"عنه ثالثون خطیئ



.2/246الترغیب "حم ك الضیاء" عن أبي سعید وأبي ھريرة معا."صحیح".

"إن هللا تعالى اطلع على أھل بدر فقال: اعملوا ما-1719

.شئتم فقد غفرت لكم"- 354-ص 

خ, علي. "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.حقه فال وصیة لوارث والولد للفراش و للعاھر الحجر""إن هللا أعطى كل ذي حق -1720-762

.1401، اإلرواء 7أحكام الجنائز "ت" عن عمرو بن خارجة."صحیح".

."إن هللا أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم"-1721-762

. 1641اإلرواء "طب" عن خالد بن عبید السلمي."حسن".

."إن هللا افترض على العباد خمس صلوات في كل يوم و لیلة"-1722-763

أنس.-1/101أبو ذر. م -1/100خ 1/293مجمع الزوائد "طس" عن عائشة."صحیح".

."إن هللا أمرني أن أسمي المدينة طیبة"-1723

.4/121م "طب" عن جابر بن سمرة."صحیح".

"إن هللا أمر يحیى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بھن و أن يأمر بني إسرائیل أن يعملوا -1724-765

بھن فكأنه أبطأ بھن فأوحى هللا إلى عیسى: إما أن يبلغھن أو تبلغھن فأتاه عیسى فقال له: إنك أمرت 

بلغھن فقال له: بخمس كلمات أن تعمل بھن و تأمر بني إسرائیل أن يعملوا بھن فإما أن تبلغھن وإما أن أ

يا روح هللا إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي فجمع يحیى بني إسرائیل في بیت المقدس 

حتى امتأل المسجد فقعد على الشرفات فحمد هللا وأثنى علیه ثم قال: إن هللا أمرني بخمس كلمات أن 

أعمل بھن وآمركم أن تعملوا بھن; وأولھن: أن تعبدوا هللا وال تشركوا

كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذھب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل - 355-ص 

وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غیر سیده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن هللا خلقكم 

ورزقكم فاعبدوه وال تشركوا به شیئا. 

. 1قمتم إلى الصالة فال تلتفتوا فإن هللا عز وجل يقبل بوجھه على عبده ما لم يلتفتوأمركم بالصالة و إذا

وأمركم بالصیام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلھم يجد ريح المسك وإن خلوف فم 

الصائم أطیب عند هللا من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبیه: ھذه الفقرة في االلتفات جاء معناھا في حديث ضعیف يأتي في الكتاب اآلخر بلفظ: "ال يزال هللا 1

مقبال على العبد وھو في صالته ما لم يلتفت, فإذا صرف وجھه انصرف عنه". فجعلھا الدكتور العتر في 

شاھدا للحديث الضعیف. وخفي على ھذا الدكتور المسكین أنھا 33ر" ص تعلیقه على "شرح نخبة الفك

ال تصلح شاھدا لوجھین: 

األول: أنه لیس فیھا "فإذا صرف..." اللھم إال في رواية ابن خزيمة. 



واآلخر: أن الذي فیھا إنما ھو أن يحیى قال ذلك لبني إسرائیل. والضعیف فیه أن محمدا صلى هللا علیه 

ك ألمته. فاختلف الشاھد عن المشھودله. ومما يؤكد ذلك أن العلماء اختلفوا في شريعة وسلم قال ذل

من قبلنا ھل ھي شريعة لنا أم ال؟ الراجح: ال, وال يحتمل ھذا التعلیق بسط ذلك. وعلیه فال يصح ما في 

ظاھر لمن ھذا الحديث الصحیح شاھدا للحديث الضعیف، ال من حیث الرواية وال من حیث الدراية كما ھو

كان له قلب...

ومن عجیب أمر ھذا الدكتور الذي يفیض قلمه بـ...أنه بعد أن نقل عني قولي في الحديث المشار إلیه: 

وھذا القول صحیح إال أن للحديث-"إسناده ضعیف، فیه أبو األحوص وھو مجھول" عقب علیه بقوله: 

يستطع الدكتور ردھا، فكیف يجمع ھذا شاھدا. ألن الجھالة فیه ظاھرة، فھي علة قادحة، ولذا لم

التعلیق الجائر غیر قلیل على الرسالة المشار إلیھا وغیرھا لو تعقبناه علیھا لجاءت كتابا في مجلد، لكننا 

نضن بوقتنا أن نكرسه للرد على مثله، ولكن ما ال يدرك كله ال يترك قله. 

لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل إلى عنقه و قدموه لیضربوا عنقه فقال لھم: ھل - 356-ص 

وأمركم بذكر هللا كثیرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه يفتدي نفسه منھم بالقلیل والكثیر حتى فك نفسه،

العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصینا فأحرز نفسه فیه وإن العبد أحصن ما يكون من الشیطان إذا كان 

بھن: الجماعة والسمع والطاعة والھجرة والجھاد في في ذكر هللا تعالى. وأنا آمركم بخمس أمرني هللا

سبیل هللا فإنه من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يراجع ومن دعا بدعوة 

الجاھلیة فھو من جثاء جھنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة هللا التي سماكم بھا 

."المسلمین المؤمنین عباد هللا

، 553صحیح الترغیب .1"حم تخ ت ن حب ك" عن الحارث ابن الحارث األشعري"صحیح".

: الطیالسي، ابن خزيمة.3694المشكاة 

."إن هللا أوحى إلي: أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد و ال يبغي أحد على أحد"-1725

. 570الصحیحة "م د ھـ" عن عیاض بن حمار."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ھذا الحديث صحیح اإلسناد بال شك. ولكن الدكتور العتر بلغت به معرفته بھذا العلم إلى أنه 1

ضعفه من طريق إسناد أحمد فقال بعد أن ساقه: 

قته وجاللته وإال ما يخشى من "وھذا اسناد صحیح إال ما يخشى من تدلیس يحیى بن أبي كثیر على ث

وھم أبي خلف فإنه كانت له أوھام لكن ھذا ينجبر ھنا".

كذا قال ولم يذكر شیئا يمكن أن يكون جابرا! وھذا المثال وحده يكفي للحكم على مبلغ معرفة الدكتور 

ر. أخرجه من بالحديث وطرقه, فإن أبا خلف ھذا لم يتفرد به بل تابعه أبان بن يزيد ثنا يحیى بن أبي كثی

ھذا الوجه الترمذي وصححه اآلجري وابن خزيمة وابن حبان في "صحیحیھما" والحاكم والطیالسي كلھم 

عن أبان به وقد صرح يحیى بن أبي كثیر بالتحديث عند ابن حبان فزالت شبھة تدلیسه، فأي دكتور ھذا 

ما وانتصابه للرد علي يقتضیه الذي ال يعرف الحديث في ھذه المصادر الكثیرة وغالبھا مطبوع؟! ال سی

البحث عن أي شيء يتعلق به لتصحیح ھذا الحديث لتقوية شھادته التي زعمھا!! وقد توبع علیه يحیى 

عند ابن خزيمة, ولكن الدكتور لم تقع عینه علیه بعد!



."إن هللا تعالى أوحى إلي: أن تواضعوا وال يبغي بعضكم على بعض"-1726- 357-ص 

.570الصحیحة "خد ھـ" عن أنس."حسن".

"إن هللا أوحى إلي: أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سھلت له طريق الجنة ومن -1727-766

.سلبت كريمتیه أثبته علیھما الجنة وفضل في علم خیر من فضل في عبادة ومالك الدين الورع"

.1"ھب" عن عائشة"صحیح".

"إن هللا بعثني إلى كل أحمر وأسود ونصرت بالرعب وأحل لي المغنم وجعلت لي األرض -1728-767

.مسجدا وطھورا وأعطیت الشفاعة للمذنبین من أمتي يوم القیامة"

.2"ابن عساكر" عن علي"صحیح".

.تتكلم به وما استكرھوا علیه""إن هللا تجاوز ألمتي عما توسوس به صدورھم ما لم تعمل أو-1729-768

.2062اإلرواء: "ھـ ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسھا ما لم تتكلم به أو تعمل به"-1730

. 2062اإلرواء: " عن أبي ھريرة "طب" عن عمران بن حصین.4"ق "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا الحديث إنما أوردته ھنا في"الصحیح"، ألن له شواھد كثیرة تشھد لصحته, فقد جاء مفرقا في عدة 1

"من نفس عن مؤمن..."وقال هللا تعالى: إذا ابتلیت..." وفضل العلم أحب..."أحاديث فانظر مثال "

والجوھر واألصل. "كريمته: عینه. المالك: الخالصة 

قلت: إنما صححته ألن له شواھد كثیرة في "الصحیحین" وغیرھما عن جمع من الصحابة، وقد مضى 2

والحديث اآلتي بلفظ: "شفاعتي ألھل الكبائر من 259-8/258وانظر "مجمع الزوائد" 1056عن جابر برقم 

أمتي".

.والنسیان وما استكرھوا علیه""إن هللا تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ -1731- 358-ص 

، 6293المشكاة "حم ھـ" عن أبي ذر "طب ك" عن ابن عباس "طب" عن ثوبان."صحیح".

: حب، الضیاء. 404، الروض 82اإلرواء: 

."إن هللا تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورھا ما لم تعمل أو تتكلم"-1732-769

. 2062اإلرواء أبي ھريرة."حم خ ن" عن "صحیح".

."إن هللا تعالى تصدق علیكم عند وفاتكم بثلث أموالكم وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم"-1733

. 1641اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة "طب" عن معاذ وأبي الدرداء."حسن".

ب مسیئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما "إن هللا تطاول علیكم في جمعكم ھذا فوھ-1734-770

.سأل ادفعوا بسم هللا"

. 1624الصحیحة "ھـ" عن بالل."صحیح".

."إن هللا تعالى جعل البركة في السحور والكیل"-1735

.1291الصحیحة "الشیرازي في األلقاب" عن أبي ھريرة."حسن".



.لى لسان عمر و قلبه""إن هللا جعل الحق ع-1736

"حم ت" عن ابن عمر "حم د ك" عن أبي ذر "ع ك" عن أبي ھريرة "طب" عن بالل وعن "صحیح".

.6034, 6033المشكاة معاوية.

."إن هللا تعالى جعل الدنیا كلھا قلیال وما بقي منھا إال القلیل كالثغب شرب صفوه و بقي كدره"-1737

: الديلمي. 1625الصحیحة "ك" عن ابن مسعود."حسن".

."إن هللا تعالى جعل عذاب ھذه األمة في الدنیا القتل"-1738- 359-ص 

. 959الصحیحة "حل" عن عبدهللا بن يزيد األنصاري."صحیح".

."إن هللا تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثال للدنیا"-1739

: ابن أبي الدنیا. 382الصحیحة "حم طب ھب" عن الضحاك بن سفیان."حسن".

"إن هللا جعل ھذه األھلة مواقیت فإذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم علیكم -1/ 1739

.1فعدوا ثالثین"

."إن هللا تعالى جعلني عبدا كريما و لم يجعلني جبارا عنیدا"-1740

.1966اإلرواء "د ھـ" عن عبدهللا بن بسر."حسن".

."إن هللا تعالى جمیل يحب الجمال"-1741

"م ت" عن ابن مسعود "طب" عن أبي أمامة "ك" عن ابن عمر "ابن عساكر" عن جابر وعن "صحیح".

. 1626الصحیحة ابن عمر.

يرى أثر نعمته على عبده و يبغض البؤس و "إن هللا تعالى جمیل يحب الجمال و يحب أن -1742

.التباؤس"

.1626و 1320الصحیحة "ھب" عن أبي سعید."صحیح".

."إن هللا تعالى جمیل يحب الجمال و يحب معالي األخالق و يكره سفسافھا"-1743-771

: ابن عساكر. 1626الصحیحة "طس" عن جابر."صحیح".

."إن هللا تعالى جواد يحب الجود و يحب معالي األخالق و يكره سفسافھا"-1744

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِ وفي معناه قوله تعالى:"إن هللا جعل ھذه األھلة مواقیت"الحديث صحیح بدون قوله: 1 أَلونَكَ عَ ْ {يَس

ُ لِلنَّاسِ وَ  َھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیت ْ جِّ}األ . فكأن أحد الضعفاء خلط بین اآلية والحديث فجعلھما حديثا الْحَ

. 3091واحدا كما تراه وسیأتي بالرقم 

الصحیحة "ھب" عن طلحة بن عبیدهللا "حل" عن ابن عباس."صحیح".- 360-ص 

: أبو عبید، الھیثم بن كلیب.1627

ھا رسول هللا والمؤمنین أال فإنھا لم تحل ألحد قبلي وال "إن هللا حبس عن مكة الفیل و سلط علی-1745

تحل ألحد بعدي أال وإنھا حلت لي ساعة من نھار أال وإنھا ساعتي ھذه حرام ال يختلى شوكھا وال يعضد 

شجرھا وال يلتقط ساقطتھا إال لمنشد ومن قتل له قتیل فھو بخیر النظرين إما أن يعقل و إما أن يقاد أھل 



.القتیل"

.766مختصر مسلم "حم ق د" عن أبي ھريرة.یح"."صح

."إن هللا حرم الخمر وحرم المیتة وثمنھا وحرم الخنزير وثمنه"-1746-772

بیوع الموسوعة: حل، قط، ھق."د" عن أبي ھريرة."صحیح".

.والكوبة والغبیراء وزادني صالة الوتر""إن هللا حرم على أمتي الخمر والمیسر والمزر -1747-773

.1108الصحیحة "طب ھق" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن هللا حرم علیكم الخمر والمیسر والمزر والكوبة وكل مسكر حرام"-1748-774

: حم، د، الضیاء.4503، 3625المشكاة "ھق" عن ابن عباس."صحیح".

"إن هللا تعالى حرم علیكم: عقوق األمھات ووأد البنات ومنعا وھات وكره لكم: قیل وقال وكثرة -1749

.السؤال وإضاعة المال"

.1757، مختصر مسلم 69غاية المرام "ق" عن المغیرة بن شعبة."صحیح".

."إن هللا حرم علي الصدقة وعلى أھل بیتي"-1750

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 384، 91وانظر أيضا في الصحیحة األحاديث: 1

.1"ابن سعد" عن الحسن بن علي"صحیح".- 361-ص 

"إن هللا حرم مكة يوم خلق السموات و األرض فھي حرام بحرمة هللا إلى يوم القیامة لم تحل -1751-775

ولم تحل لي قط إال ساعة من الدھر ال ينفر صیدھا وال يعضد شوكھا و ال ألحد قبلي وال تحل ألحد بعدي

.يختلى خالھا و ال تحل لقطتھا إال لمنشد"

: طب، ھق. 3070, الضعیفة 1057اإلرواء "خ" عن ابن عباس."صحیح".

."إن هللا حرم من الرضاعة ما حرم من الوالدة"-1752-776

.1877اإلروار "ت" عن عائشة."صحیح".

."إن هللا تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب"-1753

.1877اإلرواء "ت" عن علي."صحیح".

."إن هللا تعالى حیث خلق الداء خلق الدواء فتداووا"-1754

.292غاية المرام "حم" عن أنس."حسن".

."إن هللا حین خلق الخلق كتب بیده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي"-1755-777

: حم، ابن ماجه.1629الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى حیي ستیر يحب الحیاء والستر فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر"-1756

.2335، اإلرواء 4476المشكاة میة."حم د ن" عن يعلى بن أ"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: "الحسن" غیر منسوب، وھو الصواب، ألنه 1/144/2كذا األصل تبعا لـ"الجامع الصغیر". وفي "الكبیر" 1

و من رواية عوف عن الحسن مرفوعا. فھو الحسن ابن أبي الحسن البصري، فھ1/390عند ابن سعد 



مرسل، فكان الواجب على السیوطي بیان ذلك دفعا للوھم، لكن الحديث صحیح، بشواھده، فانظر "إن 

. 1663الصدقة ال...". 

"إن هللا تعالى حیي كريم يستحي إذا رفع الرجل إلیه يديه أن يردھما صفرا -1757- 362-ص 

.خائبتین"

.2/272ترغیب ال"حم د ت ھـ ك" عن سلمان."صحیح".

"إن هللا خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظھره فقال: ھؤالء في الجنة وال أبالي و ھؤالء في النار 1758-778

.وال أبالي"

.48الصحیحة "حم ك" عن عبدالرحمن بن قتادة."صحیح".

و آدم على قدر األرض جاء منھم "إن هللا تعالى خلق آدم من قبضة قبضھا من جمیع األرض فجاء بن-1759

.األحمر واألبیض واألسود وبین ذلك والسھل والحزن والخبیث والطیب وبین ذلك"

.1630، الصحیحة 100المشكاة "حم د ت ك ھق" عن أبي موسى."صحیح".

."إن هللا تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لھذه أھال ولھذه أھال"-1760

"م" عن عائشة."."صحیح

"إن هللا تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: ھذا مقام العائذ -1761

بك من القطیعة قال: نعم أما ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب قال: فذلك 

.لك"

.1764مختصر مسلم رة."ق ن" عن أبي ھري"صحیح".

."إن هللا تعالى خلق الداء والدواء فتداووا وال تتداووا بحرام"-1762

: الدوالبي.1633الصحیحة "طب" عن أم الدرداء."صحیح".

"إن هللا تعالى خلق الرحمة يوم خلقھا مائة رحمة فأمسك عنده تسعا و -1763- 363-ص 

ن رحمة وأرسل في خلقه كلھم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند هللا من الرحمة لم تسعی

.يیأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بالذي عند هللا من العذاب لم يأمن من النار"

: ت.1634الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

فألقى علیھم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ "إن هللا تعالى خلق خلقه في ظلمة -1764

.اھتدى ومن أخطأه ضل"

: حب.1076، الصحیحة 101المشكاة "حم ت ك" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن هللا خلق مائة رحمة رحمة منھا قسمھا بین الخالئق وتسعة وتسعین إلى يوم القیامة"-1765-780

.1634الصحیحة ابن عباس."طب" عن"صحیح".

"إن هللا خلق مائة رحمة فبث بین خلقه رحمة واحدة فھم يتراحمون بھا وادخر عنده ألولیائه -1766-781

.تسعة وتسعین"

أبي ھريرة.- حم، ك1634الصحیحة "طب ابن عساكر" عن معاوية بن حیدة."صحیح".



يوم خلق السموات واألرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بین السماء "إن هللا تعالى خلق-1767

واألرض فجعل منھا في األرض رحمة فبھا تعطف الوالدة على ولدھا و الوحش و الطیر بعضھا على بعض 

.وأخر تسعا وتسعین فإذا كان يوم القیامة أكملھا بھذه الرحمة"

.1634الصحیحة د."حم م" عن سلمان "حم ھـ" عن أبي سعی"صحیح".

."إن هللا رحیم حیي كريم يستحي من عبده أن يرفع إلیه يديه ثم ال يضع فیھما خیرا"-1768-782

.2/273تخريج الترغیب "ك" عن أنس."صحیح".

."إن هللا تعالى رضي لھذه األمة الیسر وكره لھا العسر"-1769- 364-ص 

: الواحدي.1635الصحیحة "طب" عن محجن بن األدرع.."صحیح"

"إن هللا رفیق يحب الرفق و يرضاه و يعین علیه ما ال يعین على العنف فإذا ركبتم ھذه الدواب -1770-783

م العجم فنزلوھا منازلھا فإن أجدبت األرض فانجوا علیھا فإن األرض تطوى باللیل ما ال تطوى بالنھار وإياك

.والتعريس بالطريق فإنه طريق الدواب ومأوى الحیات"

.682الصحیحة "طب" عن معدان."صحیح".

."إن هللا تعالى رفیق يحب الرفق ويعطي علیه ما ال يعطي على العنف"-1771

علي "طب" عن "خد د" عن عبدهللا بن المغفل "ھـ حب" عن أبي ھريرة "حم ھب" عن"صحیح".

: الدارمي، الخرائطي، حب، حل، والطحاوي. 764و36الروض أبي أمامة "البزار" عن أنس.

."إن هللا زادكم صالة فحافظوا علیھا وھي الوتر"-1772-784

: طب, الطحاوي.108، الصحیحة 423اإلرواء "حم" عن ابن عمرو."صحیح".

ى لي األرض فرأيت مشارقھا ومغاربھا وإن ملك أمتي سیبلغ ما زوي لي منھا "إن هللا زو-1773-785

وإني أعطیت الكنزين األحمر واألبیض وإني سألت ربي ألمتي أن ال يھلكوا بسنة عامة وال يسلط علیھم 

عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم وإن ربي عز و جل قال: يا محمد إني إذا قضیت قضاء فإنه 

أعطیتك ألمتك أن ال أھلكھم بسنة عامة وأن ال أسلط علیھم عدوا من سوى أنفسھم اليرد وإني

فیستبیح بیضتھم ولو اجتمع علیھم من بین أقطارھا حتى يكون بعضھم يفني بعضا وإنما أخاف على 

أمتي األئمة المضلین وإذا وضع في أمتي

حتى تلحق قبائل من أمتي السیف لم يرفع عنھم إلى يوم القیامة وال تقوم الساعة- 365-ص 

تعبد قبائل من أمتي األوثان وإنه سیكون في أمتي كذابون ثالثون كلھم يزعم أنه نبي 1بالمشركین حتى

وأنا خاتم النبیین ال نبي بعدي وال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاھرين ال يضرھم من خالفھم حتى 

.يأتي أمر هللا"

. 1683، 2الصحیحة .2وبان"حم م د ت ھـ" عن ث"صحیح".

."إن هللا تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضیعه؟ حتى يسأل الرجل عن أھل بیته"-1774

: عد، الضیاء.1636، الصحیحة 468فقه السیرة "ن حب" عن أنس."حسن".

."إن هللا تعالى سمى المدينة طابة"-1775



.783مختصر مسلم "حم م ن" عن جابر بن سمرة."صحیح".

"إن هللا سیخلص رجال من أمتي على رءوس الخالئق يوم القیامة فینشر علیه تسعة و -1776-786

تسعین سجال كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من ھذا شیئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: 

ال يا رب فیقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه ال ظلم علیك الیوم ال يا رب فیقول: أفلك عذر؟ فیقول:

فتخرج بطاقة فیھا أشھد أن ال إله إال هللا و أشھد أن محمدا عبده و رسوله فیقول: احضر وزنك فیقول: يا 

رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجالت؟ فیقال: فإنك ال تظلم فتوضع السجالت في كفة والبطاقة في كفة 

فطاشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5/284، ورواية أبي داود "وحتى" وھي رواية ألحمد 5/278ھذه راية أحمد 1

لیس عند مسلم والترمذي في ھذا السیاق: "وإنما أخاف...".2

.السجالت و ثقلت البطاقة وال يثقل مع اسم هللا تعالى شيء"- 366-ص 

، 2/241، الترغیب 135، الصحیحة 567شرح الطحاوية عن ابن عمرو."حم ت ك ھب""صحیح".

. 5559المشكاة 

.كل صانع وصنعته"1"إن هللا تعالى صانع-1777

: ابن 1673الصحیحة "خ في خلق أفعال العباد ك ھق في األسماء" عن حذيفة."صحیح".

منده، المحاملي، عد.

.رب الدنیا لمطعم ابن آدم مثال وضرب مطعم ابن آدم مثال للدنیا وإن قزحه و ملحه""إن هللا ض-1778-787

. 2: حب، عم، طب382الصحیحة "ابن المبارك ھب" عن أبي."حسن".

."إن هللا تعالى عفو يحب العفو"-1779

ابن –: حم، ھق 1638الصحیحة "ك" عن ابن مسعود "عد" عن عبدهللا بن جعفر."حسن".

مسعود. 

"إن هللا فضلني على األنبیاء بأربع: أرسلني إلى الناس كافة وجعل األرض كلھا لي وألمتي -1780-788

طھورا ومسجدا فأينما أدرك رجل من أمتي الصالة فعنده مسجده وعنده طھوره ونصرني بالرعب مسیرة 

.شھر وأحل لي المغانم"

: حم. 4001المشكاة بي أمامة."طب الضیاء" عن أ"صحیح".

"إن هللا قال: إنا أنزلنا المال إلقام الصالة و إيتاء الزكاة و لو كان البن آدم واد ألحب أن يكون له -1781-789

ثان و لو كان له واديان ألحب أن يكون لھما ثالث و ال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ثم يتوب هللا على من 

.تاب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: لفظ الحاكم وابن منده وغیرھما "خالق".1

: "إن هللا جعل...".1739قلت: وتقدم لفظھم برقم 2



.1636الصحیحة "حم طب" عن أبي واقد."صحیح".- 367-ص 

ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى "إن هللا تعالى قال: من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب و-1782

مما افترضته علیه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 

وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا وإن سألني ألعطینه وإن استعاذني 

.قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته"ألعیذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن

.1: حل، ھق1640، الصحیحة 753الطحاوية "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا تعالى قبض أرواحكم حین شاء وردھا علیكم حین شاء يا بالل قم فأذن في الناس -1783

.بالصالة"

. 465صحیح أبي داود ي قتادة."حم خ د ن" عن أب"صحیح".

"إن هللا قبض قبضة فقال: ھذه إلى الجنة برحمتي وقبض قبضة فقال: ھذه إلى النار وال -1784-790

.أبالي"

. 47الصحیحة "ع" عن أنس."صحیح".

."إن هللا قد اتخذني خلیال"-1785-791

سمرة. –: م 286اإلرواء "ك" عن جندب."صحیح".

."إن هللا تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضاللة"-1786

.1331الصحیحة 82السنة "ابن أبي عاصم" عن أنس."حسن".

"إن هللا قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة وفخرھا-1787-792

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من متوقفا في صحة ھذا الحديث، ثم تتبعت طرقه، فتبین لي أنه صحیح كنت برھة من الز1

بمجموعھما، وقد صححه جمع كما بینته في المصدر الثاني المذكور أعاله، بما قد ال تجده في مكان آخر.

باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب لیدعن رجال فخرھم بأقوام - 368-ص 

.فحم جھنم أو لیكونن أھون على هللا من الجعالن التي تدفع بأنفھا النتن"إنما ھم فحم من

: حم، الطحاوي، ابن منده، ھق.312غاية المرام "حم د" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن هللا تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصیة لوارث"-1788

. 1655و1413اإلرواء "ھـ" عن أنس."صحیح".

"إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصیة لوارث الولد للفراش وللعاھر الحجر و حسابھم -1789-793

على هللا ومن ادعى إلى غیر أبیه أو انتمى إلى غیر موالیه فعلیه لعنة هللا التابعة إلى يوم القیامة وال 

.قیل: وال الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا"تنفق امرأة شیئا من بیت زوجھا إال بإذن زوجھا

وروى د، ھـ بعضه. 1655، 1413اإلرواء "حم ت" عن أبي أمامة."صحیح".

."إن هللا قد أمده لرؤيته فإن أغمي علیكم فأكملوا العدة"-1790-794

. 903اإلرواء "حم م" عن ابن عباس."صحیح".

."إن هللا تعالى قد أوقع أجره على قدر نیته"-1791

، أحكام الجنائز 1616، 1561المشكاة "مالك حم د ن ھـ حب ك" عن جابر بن عتیك."صحیح".
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."إن هللا قد جعل لجعفر جناحین مضرجین بالدم يطیر بھما مع المالئكة"-1792-795

. 1226الصحیحة اد ك" عن البراء."الدارقطني في األفر"صحیح".

."إن هللا تعالى قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا"-1793- 369-ص 

"ق" عن عتبان بن مالك."صحیح".

الولد للفراش وللعاھر الحجر "إن هللا قسم لكل وارث نصیبه من المیراث وال تجوز لوارث وصیة-1794-796

ومن ادعى إلى غیر أبیه أو تولى غیر موالیه رغبة عنھم فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین وال 

.يقبل هللا منه صرفا وال عدال"

. 1655، 1413اإلرواء "حم ھـ" عن عمرو بن خارجة."صحیح".

ب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا "إن هللا تعالى كت-1795

.الذبحة ولیحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته"

: الدارمي، ابن أبي شیبة، الطیالسي، 2231اإلرواء " عن شداد بن أوس.4"حم م "صحیح".

الطحاوي، ابن الجارود، ھق.

و السیئات ثم بین ذلك فمن ھم بحسنة فلم يعملھا كتبھا هللا "إن هللا تعالى كتب الحسنات -1796

تعالى عنده حسنة كاملة فإن ھم بھا فعملھا كتبھا هللا تعالى عنده عشرة حسنات إلى سبعمائة ضعف 

إلى أضعاف كثیرة وإن ھم بسیئة فلم يعملھا كتبھا هللا عنده حسنة كاملة فإن ھم بھا فعملھا كتبھا هللا 

.ة وال يھلك على هللا إال ھالك"تعالى سیئة واحد

"ق" عن ابن عباس."صحیح".

"إن هللا تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة فزنا العین النظر وزنا اللسان -1797

.ذلك أو يكذبه"المنطق والنفس تمنى وتشتھي والفرج يصدق

.2370اإلرواء "ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".- 370-ص 

."1"إن هللا كتب علیكم السعي فاسعوا-1798

. 1072اإلرواء "طب" عن ابن عباس."صحیح".

م و ھو عند العرش وإنه أنزل "إن هللا تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و األرض بألفي عا-1799

.منه آيتین ختم بھما سورة البقرة وال يقرآن في دار ثالث لیال فیقربھا الشیطان"

. 2145، المشكاة 88، الروض النضیر 2/99الترغیب "ت ن ك" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

.ق و يكره سفسافھا""إن هللا كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي األخال-1800-797

. 1626و1378الصحیحة "ابن عساكر الضیاء" عن سعد بن أبي وقاص."صحیح".

."إن هللا كريم يحب الكرم ويحب معالي األخالق ويكره سفسافھا"-1801

. 1626و 1378الصحیحة "طب حل ك ھب" عن سھل بن سعد."صحیح".

لعن الخمر وعاصرھا ومعتصرھا وشاربھا وساقیھا وحاملھا والحمولة إلیه وبائعھا "إن هللا-1802-798



.ومشتريھا وآكل ثمنھا"

ابن عباس. –: حب، الضیاء 1529اإلرواء "ك ھب" عن ابن عمر."صحیح".

."إن هللا تعالى لما خلق الخلق كتب بیده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي"-1803

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني: بین الصفا والمروة، ولیس المراد به السعي وراء الرزق، كما توھم بعضھم. 1

.1629الصحیحة "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".- 371-ص 

.بن والطین""إن هللا تعالى لم يأمرنا فیما رزقنا أن نكسو الحجارة والل-1804

. 135غاية المرام "م د" عن عائشة."صحیح".

"إن هللا تعالى لم يبعث نبیا وال خلیفة إال وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنھاه عن المنكر -1805

.وبطانة ال تألوه خباال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي"

: حم، خ تعلیقا، الطحاوي، ك، ھب. 1641الصحیحة أبي ھريرة."خد ت" عن"صحیح".

.وال متعنتا ولكن بعثني معلما میسرا"1"إن هللا لم يبعثني معنتا-1806

"م" عن عائشة."صحیح".

.ك""إن هللا تعالى لم يجعل لمسخ نسال وال عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذل-1807

"حم م" عن ابن مسعود."صحیح".

."إن هللا تعالى لم يضع داء إال وضع له شفاء فعلیكم بألبان البقر فإنھا ترم من كل الشجر"-1808

"حم" عن طارق بن شھاب."صحیح".

جھله من جھله إال السام وھو "إن هللا تعالى لم ينزل داء إال أنزل له دواء علمه من علمه و-1809

.الموت"

.451، الصحیحة 292غاية المرام "ك" عن أبي سعید."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنت: الشدة والحرج.1

بقر فإنھا "إن هللا تعالى لم ينزل داء إال أنزل له شفاء إال الھرم فعلیكم بألبان ال-1810- 372-ص 

.ترم من كل شجر"

. 518الصحیحة "ك" عن ابن مسعود."صحیح".

. 1- خمسمائة عام-"إن هللا لن يعجزني في أمتي أن يؤخرھا نصف يوم" -1811-799

: حم، ك. 1643الصحیحة "حل" عن سعد."صحیح".

.إبلیس""إن هللا لو شاء أن ال يعصى ما خلق -1812-800

ابن عمرو. –: البزار، ھق، االلكائي 1642الصحیحة "حل" عن ابن عمر."حسن".

."إن هللا تعالى لیؤيد الدين بالرجل الفاجر"-1813



أبو ھريرة. –: حم، ق، الدارمي 1649الصحیحة "طب" عن عمرو بن النعمان بن مقرن."صحیح".

ابن مسعود. –حب، طب 

"إن هللا تعالى لیحمي عبده المؤمن من الدنیا وھو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب -1814

.تخافون علیه"

. 5250المشكاة "حم" عن محمود بن لبید "ك" عن أبي سعید."صحیح".

.تكون مثل أحد""إن هللا لیربي ألحدكم التمرة واللقمة كما يربي ألحدكم فلوه أو فصیله حتى-1815-801

. 850، صحیح الترغیب 116تخريج مشكلة الفقر "حم حب" عن عائشة."صحیح".

."إن هللا تعالى لیرضى عن العبد أن يأكل األكلة أو يشرب الشربة فیحمد هللا علیھا"-1816

.1651الصحیحة "حم م ت ن" عن أنس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: "خمسمائة عام" لم يثبت مرفوعا، كما بینته في المصدر المذكور أعاله.1

."إن هللا لیزيد الكافر عذابا ببكاء أھله علیه"-802-1817- 373-ص 

"خ ن" عن عائشة."صحیح".

سأله: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن "إن هللا تعالى لیسأل العبد يوم القیامة حتى ي-1818

.هللا العبد حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس"

: الحمیدي. 929الصحیحة "حم ھـ حب" عن أبي سعید."صحیح".

."إن هللا تعالى لیطلع في لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه إال لمشرك أو مشاحن"-1819

"ھـ" عن أبي موسى.ن"."حس

."إن هللا لیعجب من الصالة في الجمع"-1820-803

: عد، خط. 1652الصحیحة "حم" عن ابن عمر."حسن".

"إن هللا لیعجب من العبد إذا قال: ال إله إال أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه ال -1821-804

.أنت قال: عبدي عرف أن له ربا يغفر و يعاقب"يغفر الذنوب إال

. 1653الصحیحة .1"ابن السني ك" عن علي"صحیح".

."إن هللا تعالى لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته"-1822

"ق ت ھـ" عن أبي موسى. "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـ"ك"، وابن السني إنما رواه مختصرا، وقد رواه كذلك أبو داود والترمذيي وأحمد فائدة: لفظ الحديث 1

ولفظه أتم، فكانوا بالعزو أولى. ثم إن ھذا المذكور مما يقال عند الركوب على الدابة ونحوھا، كما يدل 

علیه سیاق الحديث عند مخرجیه، وسیأتي بلفظ: "إن ربك لیعجب...".



.تعالى محسن فأحسنوا""إن هللا -1823- 374-ص 

: ابن أبي عاصم. 469الصحیحة "عد" عن سمرة."صحیح".

"إن هللا محسن يحب اإلحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح و لیحد -1824-805

".أحدكم شفرته ثم لیرح ذبیحته

. 2476ء اإلروا"طب" عن شداد بن أوس."صحیح".

."إن هللا تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فیما يكره هللا"-1825

"تخ ھـ ك" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح".

."إن هللا مع القاضي ما لم يجر عمدا فإذا جار وكله إلى نفسه"-1826-806

: ك. 3741المشكاة حب" عن ابن أبي أوفى.1"ھـ"حسن".

."إن هللا تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشیطان"-1827

: ت. 3741المشكاة "ك ھق" عن ابن أبي أوفى."حسن".

."إن هللا تعالى مع القاضي ما لم يحف عمدا"-1828

.3741المشكاة ار."طب" عن ابن مسعود "حم" عن معقل بن يس"حسن".

."إن هللا تعالى وتر يحب الوتر"-1829

: ق، ابن خزيمة، حم. 593صحیح الترغیب "ابن نصر" عن أبي ھريرة وعن ابن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من األصل، فاستدركتھا من "الزيادة".1

."إن هللا وتر يحب الوتر فإذا استجمرت فأوتر"-807-1830- 375-ص 

. 1/2111مجمع الزوائد "ع" عن ابن مسعود."صحیح".

."إن هللا تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أھل القرآن"-1831

، صحیح 1266، المشكاة 590صحیح الترغیب "ت" عن علي "ھـ" عن ابن مسعود."حسن".

ابن مسعود. –: ن، ابن نصر، طب، حل، ھق 1275و 1274السنن 

."إن هللا ورسوله حرم بیع الخمر و المیتة والخنزير واألصنام"-1832-808

.931، مختصرمسلم 1290اإلرواء " عن جابر.4"حم ق "صحیح".

.عمل الشیطان""إن هللا و رسوله ينھیانكم عن لحوم الحمر األھلیة فإنھا رجس من -1833-809

.2484اإلرواء "حم ق ن ھـ" عن أنس."صحیح".

."إن هللا وضع الحق على لسان عمر يقول به"-1834-810

: حم، د، ابن سعد.6034المشكاة "ھـ" عن أبي ذر."صحیح".

."إن هللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة"-1835

، تخ، ابن خزيمة، ابن 2025المشكاة " عن أنس بن مالك القشیري وماله غیره.4"حم "حسن".

سعد، ابن جرير. 

."إن هللا تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیه"-1836



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 321حديث المتقدم قلت: ويشھد للشطر األول ما قبله وما بعده، ولآلخر ال1

. 82اإلرواء "ھـ" عن ابن عباس."صحیح".- 376-ص 

"إن هللا تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد هللا أن -1837

ك في بطن يقضي خلقھا قال: أي رب شقي أم سعید؟ ذكر أو أنثى؟ فما الرزق؟ فما األجل؟ فیكتب كذل

.أمه"

"حم ق" عن أنس."صحیح".

"إن هللا ومالئكته حتى النملة في جحرھا وحتى الحوت في البحر لیصلون على معلم الناس -1838-811

.الخیر"

: ت. 78صحیح الترغیب "طب الضیاء" عن أبي أمامة."صحیح".

.1لون على الصف األول""إن هللا و مالئكته يص-1839

"حم د ھـ ك" عن البراء "ھـ" عن عبدالرحمن بن عوف "طب" عن النعمان بن بشیر "البزار" "صحیح".

.493، 492، 490، صحیح الترغیب 670، صحیح أبي داود 1101المشكاة عن جابر.

وحاذوا بین مناكبكم ولینوا في "إن هللا ومالئكته يصلون على الصف األول سووا صفوفكم -1840-812

.أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشیطان يدخل فیما بینكم مثل الحذف"

.493صحیح الترغیب "حم طب" عن أبي أمامة."صحیح".

"إن هللا و مالئكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه -1841-813

.بس وله مثل أجر من صلى معه"من رطب و يا

.230صحیح الترغیب "حم ن الضیاء" عن البراء."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا لفظ ابن ماجه، ولفظ أبي داود والنسائي ورواية الحاكم "الصفوف األول". وقال النسائي "الصفوف 1

المقدمة" كما يأتي. 

."إن هللا ومالئكته يصلون على الصفوف المقدمة"-814-1842- 377-ص 

ابن -ابن ماجه–: الطیالسي، حم، د، الدارمي 493صحیح الترغیب "ن" عن البراء."صحیح".

خزيمة، ك.

."إن هللا تعالى ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه هللا بھا درجة"-1843

. 501، صحیح الترغیب 680صحیح أبي داود "حم ھـ حب ك" عن عائشة."حسن".

."إن هللا تعالى ومالئكته يصلون على المتسحرين"-1844

.1654، الصحیحة 1058صحیح الترغیب "حب طس حل" عن ابن عمر."حسن".

."إن هللا ھو: الحكم و إلیه الحكم"-1845-815

. 4766، المشكاة 2682اإلرواء "د ن ك حب" عن ھانئ بن يزيد."صحیح".



"إن هللا تعالى ھو: الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني ألرجو أن ألقى هللا وال يطلبني -1846

.أحد بمظلمة ظلمتھا إياه في دم وال مال"

.323، غاية المرام 405وض النضیر الر"حم د ت ھـ حب ھق" عن أنس."صحیح".

1847-816-

السالم علیك أيھا النبي ورحمة هللا وبركاته السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین فإنكم إذا قلتموھا 

األرض أشھد أن ال إله إال

.1هللا و أشھد أن محمدا عبده و رسوله ثم لیتخیر من المسألة ما شاء"- 378-ص 

.336اإلرواء "حم ق" عن ابن مسعود."صحیح".

". 2"إن هللا تعالى ال يجمع أمتي على ضاللة ويد هللا على الجماعة....-1848

، طب، ك، ھق في "األسماء". 80، السنة 173المشكاة "ت" عن ابن عمر."صحیح".

."إن هللا ال يحب العقوق"-1849-817

: د، ن ك ھق مالك عن رجل ضمري. 1655الصحیحة "حم" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن هللا ال يحب كل فاحش متفحش"-1850-818

أبي ھريرة. –عائشة. ك –: خد 2133اإلرواء "حم" عن أسامة بن زيد."حسن".

"إن هللا تعالى ال يرضى لعبده المؤمن إذا ذھب بصفیه من أھل األرض فصبر واحتسب بثواب دون -1851

.الجنة"

. 23أحكام الجنائز "ن" عن ابن عمرو."حسن".

.ى ال يستحي من الحق ال تأتوا النساء في أدبارھن"إن هللا تعال"-1852

.2005، اإلرواء 27آداب الزفاف "ن ھـ" عن خزيمة بن ثابت."صحیح".

"إن هللا تعالى ال يظلم المؤمن حسنة يعطى علیھا في الدنیا ويثاب علیھا في اآلخرة وأما الكافر -1853

فیطعم بحسناته في الدنیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: يعني ولو في التشھد األول في بعض الروايات. راجع كتابي "صفة الصالة". 1

في األصل مكان النقط زيادة بلفظ: "ومن شذ شذ في النار" فحذفتھا مع اإلشارة إلیھا النعدام الشاھد 2

.173المجبر لضعفھا بخالف ما قبلھا، وبیانه في "مشكاة المصابیح"

.حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لم تكن له حسنة يعطى بھا خیرا"- 379-ص 

.60مختصر مسلم "حم م" عن أنس."صحیح".

"إن هللا تعالى ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم -1854

اء جھاال فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا و أضلوا".يبق عالما اتخذ الناس رءوس

.1858، مختصر مسلم 579الروض حم ق ت ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن هللا ال يقبل صالة بغیر طھور وال صدقة من غلول"-1855-819



: الطیالسي، أبو عوانة، 53صحیح أبي داود "حم د ن ھـ حب" عن والد أبي الملیح."صحیح".

طص. 

."إن هللا تعالى ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا وابتغي به وجھه"-1856

.52، الصحیحة 53أحكام الجنائز "ن" عن أبي أمامة."حسن".

."إن هللا ال يقدس أمة ال يأخذ الضعیف حقه من القوي وھو غیر متعتع"-1857-820

.3004المشكاة "ھق" عن أبي سفیان بن الحارث."."صحیح

."إن هللا تعالى ال يقدس أمة ال يعطون الضعیف منھم حقه"-1858

.3004المشكاة "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

."1"إن هللا ال يمل حتى تملوا-1859-821

عائشة.–صالة المسافرين –تھجد، م –خ "البزار" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما يأتي بلفظ "علیكم من األعمال...". 1228وراجع ما تقدم برقم 1

"إن هللا تعالى ال ينام وال ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إلیه -1860- 380-ص 

لنھار و عمل النھار قبل عمل اللیل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجھه ما عمل اللیل قبل عمل ا

.انتھى إلیه بصره من خلقه"

.85مختصر مسلم "م ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

جھال "إن هللا ال ينزع العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعا ولكن يقبض العلماء بعلمھم ويبقى -1861-822

.فیسألون فیفتون فیضلون ويضلون"

ابن عمرو وزاد: فیفتون –خ: اعتصام 1/201مجمع الزوائد .1"طس" عن أبي ھريرة"حسن".

"برأيھم".

.إن هللا تعالى ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم""-1862

.1776، مختصر مسلم 415غاية المرام رة."م ھـ" عن أبي ھري"صحیح".

.إن هللا تعالى ال ينظر إلى مسبل إزاره""-1863

أبي ھريرة.–: حم 1656الصحیحة "حم ن" عن ابن عباس."صحیح".

."إن هللا تعالى ال ينظر إلى من يجر إزاره بطرا"-1864

.1359م مختصر مسل"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول هللا"-1865-823

: ك، ع. 1657الصحیحة "حم ت" عن عائشة."صحیح".

."إن هللا تعالى يؤيد ھذا الدين بأقوام ال خالق لھم"-1866

–: حل، الضیاء 1649حیحة ، الص38الروض "ن حب" عن أنس "حم طب" عن أبي بكرة."صحیح".

أنس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1854قلت: وقد صح من حديث ابن عمرو كما مضى قريبا 1



"إن هللا يباھي بأھل عرفات أھل السماء فیقول لھم: انظروا إلى عبادي -824-1867- 381-ص 

.ھؤالء جاءوني شعثا غبرا"

: حم، ابن خزيمة، حل. 2/128الترغیب ن أبي ھريرة."حب ك ھق" ع"صحیح".

"إن هللا تعالى يباھي مالئكته عشیة عرفة بأھل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا -1868

.غبرا"

.2/228تخريج الترغیب "حم طب" عن ابن عمرو."صحیح".

طاه فإن رضي بما قسم هللا له بورك له فیه ووسعه وإن لم "إن هللا تعالى يبتلي العبد فیما أع-1869

.يرض لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له"

.1658الصحیحة "حم ابن قانع ھب" عن رجل من بني سلیم."صحیح".

."إن هللا تعالى يبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب"-1870

. 4/153الترغیب بیر بن مطعم "ك" عن أبي ھريرة."طب" عن ج"صحیح".

"إن هللا تعالى يبسط يده باللیل لیتوب مسيء النھار ويبسط يده بالنھار لیتوب مسيء اللیل -1871-825

.حتى تطلع الشمس من مغربھا"

.1921مختصر مسلم "حم م" عن أبي موسى."صحیح".

يبعث األيام يوم القیامة على ھیئتھا و يبعث الجمعة زھراء منیرة ألھلھا فیحفون بھا "إن هللا-1872-825

كالعروس تھدى إلى كريمھا تضيء لھم يمشون في ضوءھا ألوانھم كالثلج بیاضا رياحھم تسطع كالمسك 

حد إال يخوضون في جبال الكافور ينظر إلیھم الثقالن ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة ال يخالطھم أ

.المؤذنون المحتسبون"

.706الصحیحة "ك ھب" عن أبي موسى."صحیح".

"إن هللا تعالى يبعث ريحا من الیمن ألین من الحرير فال تدع أحدا في قلبه -1873- 382-ص 

.مثقال حبة من إيمان إال قبضته"

، تخ، السراج. 2021: مختصر مسلم 1659الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى يبعث لھذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لھا دينھا"-1874

.599الصحیحة "د ك ھق في المعرفة" عن أبي ھريرة."صحیح".

.انھا""إن هللا تعالى يبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلس-1875

.880الصحیحة "حم د ت" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن هللا تعالى يبغض السائل الملحف"-1876

.1320الصحیحة "حل" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى يبغض الفاحش المتفحش"-1877

: حب، حم عن ابن عمرو. 876حیحة ، الص2192اإلرواء "حم" عن أسامة بن زيد."صحیح".

سخاب في األسواق جیفة باللیل حمار بالنھار عالم 1"إن هللا يبغض كل جعظري جواظ-1878-826

.بالدنیا جاھل باآلخرة"



: حب. 195الصحیحة "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى يبغض كل عالم بالدنیا جاھل باآلخرة"-1879

: الديلمي.195الصحیحة "ك في تاريخه" عن أبي ھريرة."."صحیح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجعظري: الفظ الغلیظ المتكبر. والجواظ: الجموع المنوع. "نھاية". 1

."إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"-1880- 383-ص 

.1113الصحیحة "ھب" عن عائشة."حسن".

."إن هللا تعالى يحب الرفق في األمر كله"-1881

"خ" عن عائشة."صحیح".

."إن هللا تعالى يحب العبد: التقي الغني الخفي"-1882

.2088مختصر مسلم "حم م" عن سعد بن أبي وقاص."صحیح".

.و يكره التثاؤب""إن هللا تعالى يحب العطاس-1883

"خ د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا يحب العطاس و يكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحمد هللا كان حقا على كل مسلم -1884-827

سمعه أن يقول له: يرحمك هللا و أما التثاؤب فإنما ھو من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع 

.إذا قال: ھا ضحك منه الشیطان"فإن أحدكم

.780اإلرواء "حم خ د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"-1885

، صحیح 564اإلرواء "حم ھق" عن ابن عمر "طب" عن ابن عباس وعن ابن مسعود."صحیح".

. 66/83/1, 1052الترغیب 

."إن هللا تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصیته"-1886

.248، شرح الطحاوية 1051، صحیح الترغیب 564اإلرواء "حم حب ھب" عن ابن عمر."صحیح".

."إن هللا تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"-1887

.75لمرام غاية ا"ت ك" عن ابن عمرو."حسن".

."إن هللا تعالى يحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء"-1888- 384-ص 

.899الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا يحب معالي األخالق ويكره سفسافھا"-1889-828

–كر وابن النجار : أبو الشیخ، حل. ابن عسا1378الصحیحة "ك" عن سھل بن سعد."صحیح".

بن علي. 1الحسین–سعد. ابن أبي وقاص. طب، عد 

."إن هللا تعالى يحب معالي األمور وأشرافھا ويكره سفسافھا"-1890

سھل، ابن –: عد. أبو الشیخ، حل، ك 1378الصحیحة "طب" عن الحسین بن علي."صحیح".



سعد. -عساكر، وابن النجار

.ى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن""إن هللا تعال-1891

.1113الصحیحة "ھب" عن كلیب."حسن".

."إن هللا يحدث من أمره ما يشاء وإن هللا قد أحدث: أن ال تكلموا في الصالة"-1892

.857صحیح أبي داود "حم د ن ھق" عن ابن مسعود."صحیح".

.اما من النار بعدما ال يبقى منھم فیھا إال الوجوه فیدخلھم الجنة""إن هللا يخرج أقو-1893-829

: خ. 1661الصحیحة "عبد بن حمید" عن أبي سعید."صحیح".

و ستره من الناس ويقرره بذنوبه فیقول: أتعرف 2"إن هللا تعالى يدني المؤمن فیضع علیه كنفه-1894

ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل تبعا لـ"الجامع الصغیر" "الحسن" والتصويب من "الجامع الكبیر" غیره.1

الكنف: الرحمة والعطف وكف أذى الناس عنه. 2

فیقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد ھلك قال: فإني قد - 385-ص 

ا أغفرھا لك الیوم ثم يعطى كتاب حسناته بیمینه; وأما الكافر والمنافق فیقول سترتھا علیك في الدنیا وأن

.األشھاد: ھؤالء الذين كذبوا على ربھم أال لعنة هللا على الظالمین"

"حم ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

دوه و ال تشركوا به شیئا وأن "إن هللا تعالى يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا فیرضى لكم: أن تعب-1895

تعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله هللا أمركم ويكره لكم: قیل وقال وكثرة السؤال 

.وإضاعة المال"

. 1236مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

.خرين""إن هللا تعالى يرفع بھذا الكتاب أقواما ويضع به آ-1896

. 1236مختصر مسلم "م ھـ" عن عمر."صحیح".

."إن هللا يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أھله علیه"-1897-830

جنائز.–خ "ن" عن عائشة."صحیح".

يملي للكافرين ويدع "إن هللا يطلع على عباده في لیلة النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین و-1898-831

.أھل الحقد بحقدھم حتى يدعوه"

.1144الصحیحة .1"طب" عن أبي ثعلبة"حسن".

."2"إن هللا يعذب المصورين بما صوروا-1899-332

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان لیلة النصف..."-781مضى بلفظ: 1

لحديث اآلتي بلفظ "كل مصور في النار...".قلت: ھو مختصر ا2



. 165غاية المرام "الشیرازي خط" عن ابن عباس."صحیح".- 386-ص 

."إن هللا تعالى يعذب يوم القیامة الذين يعذبون الناس في الدنیا"-1900

. 1833مسلم مختصر "حم م د" عن ھشام بن حكیم "حم ھب" عن عیاض بن غنم."صحیح".

."إن هللا تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغیرة هللا أن يأتي المؤمن ما حرم هللا علیه"-1901

.1833مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا تعالى يقبل الصدقة ويأخذھا بیمینه فیربیھا ألحدكم كما يربي أحدكم مھره حتى أن -1902

.قمة لتصیر مثل أحد"الل

.849صحیح الترغیب "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"-1903

.2449و 2343المشكاة "حم ت ھـ حب ك ھب" عن ابن عمر."حسن".

.في الدنیا لم يكن له جزاء عندي إال الجنة""إن هللا تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي -1904

أبي أمامة. –ابن عباس. حم –: حب 4/155الترغیب "ت" عن أنس."صحیح".

."إن هللا تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خیرا فخیر وإن شرا فشر"-1905

: حب. 1663الصحیحة "طس حل" عن واثلة."صحیح".

."إن هللا تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه"-1906

: خ 2285، المشكاة 2/227الترغیب "حم ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".- 387-ص 

معلقا، حب. 

"إن هللا تعالى يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتین: إذا أفطر فرح وإذا لقي هللا -1907

.فجزاه فرح والذي نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند هللا من ريح المسك"تعالى

.571، مختصر مسلم 3/158مسلم "حم م ن" عن أبي ھريرة وأبي سعید معا."صحیح".

."إن هللا تعالى يقول: إن العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فیھما عذبته"-1908-833

أبي سعید وأبي ھريرة. حم، د، ابن ماجه، –: م، خد 541الصحیحة "طس" عن علي."صحیح".

ابن عباس.–أبي ھريرة. ابن ماجه، حب –ك، الضیاء 

"إن هللا تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت علیه في معیشته تمضي علیه -1909

.خمسة أعوام ال يفد إلي لمحروم"

أبي ھريرة.–: طس، ھق، خط، عق، عد،ھق 1662الصحیحة حب" عن أبي سعید."ع"صحیح".

"إن هللا يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خیر يحمدني و أنا أنزع نفسه من بین -1910-834

.جنبیه"

: البزار. 1632الصحیحة "حم ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

ل ألھل الجنة: يا أھل الجنة فیقولون: لبیك ربنا وسعديك! و الخیر في يديك "إن هللا تعالى يقو-1911

فیقول: ھل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا ال نرضى وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فیقول: أال أعطیكم 

أفضل من ذلك؟ فیقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: أحل علیكم رضواني فال أسخط علیكم 

.ه أبدا"بعد



.1960مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي سعید."صحیح".- 388-ص 

"إن هللا تعالى يقول: ألھون أھل النار عذابا لو أن لك ما في األرض من شيء كنت تفتدي به؟ -1912

بیت إال قال: نعم قال: فقد سألتك ما ھو أھون من ھذا و أنت في صلب آدم أن ال تشرك بي شیئا فأ

.الشرك!"

.99السنة "ق" عن أنس."صحیح".

."إن هللا يقول: يا ابن آدم اكفني أول النھار أربع ركعات أكفك بھن آخر يومك"-1913-835

: ع. 669صحیح الترغیب "حم" عن عقبة بن عامر."صحیح".

رغ لعبادتي أمأل صدرك غنى وأسد فقرك وإن ال تفعل مألت "إن هللا تعالى يقول: يا ابن آدم تف-1914

.يديك شغال ولم أسد فقرك"

.1359الصحیحة "حم ت ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا تعالى يقول يوم القیامة: أين المتحابون لجاللي الیوم أظلھم في ظلي يوم ال ظل إال -1915

.ظلي"

"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا تعالى يقول يوم القیامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كیف أعودك وأنت رب -1916

العالمین؟ قال: أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده؟ يا ابن 

رب وكیف أطعمك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أنه آدم استطعمتك فلم تطعمني فقال: يا

استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقیتك 

فلم تسقني قال: يا رب كیف أسقیك وأنت رب العالمین؟ قال: استسقاك

.ندي"عبدي فالن فلم تسقه أما إنك لو سقیته لوجدت ذلك ع- 389-ص 

.1465مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن هللا يمھل حتى إذا ذھب من اللیل نصفه أو ثلثاه قال: ال يسألن عبادي غیري من -1917-836

.يسألني استجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر"

.450اإلرواء الجھني."ھـ" عن رفاعة"صحیح".

"إن هللا تعالى يمھل حتى إذا كان ثلث اللیل اآلخر نزل إلى سماء الدنیا فنادى: ھل من مستغفر؟ -1918

.ھل من تائب؟ ھل من سائل؟ ھل من داع؟ حتى ينفجر الفجر"

.450اإلرواء "حم م" عن أبي سعید وأبي ھريرة معا."صحیح".

."إن هللا تعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة وينزل الصبر على قدر البالء"-1919

: البزار، ابن شاھین. 1664، الصحیحة 3/18الترغیب "عد ابن الل" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن هللا ينشئ السحاب فینطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك"-1920-837

: عق، الرامھرمزي 1665الصحیحة م ھق في األسماء" عن شیخ من بني غفار."ح"صحیح".

في "األمثال". 

."إن هللا ينھاكم أن تأتوا النساء في أدبارھن"-1921-838



. 2005، اإلرواء 27آداب الزفاف "طب" عن خزيمة بن ثابت."صحیح".

.ئكم""إن هللا ينھاكم أن تحلفوا بآبا-1922

.1010مختصر مسلم " عن ابن عمر.4"حم ق "صحیح".

"إن هللا ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان -1923-839

.- 390-ص 

.2560اإلرواء "مالك حم ق د ت" عن عمر."صحیح".

اتكم ثالثا إن هللا تعالى يوصیكم بآبائكم مرتین إن هللا تعالى يوصیكم باألقرب "إن هللا يوصیكم بأمھ-1924

.فاألقرب"

.1666الصحیحة "خد ھـ طب ك" عن المقدام."صحیح".

."إن الماء طھور ال ينجسه شيء"-1925

.288شكاة ، الم225صحیح أبي داود " عن أبي سعید.1قط ھق3"حم "صحیح".

."إن الماء لیس علیه جنابة وال ينجسه شيء"-1926-840

: قط. 61صحیح أبي داود "حم" عن میمونة."صحیح".

."إن الماء ال يجنب"-1927

.61، صحیح أبي داود 457المشكاة "د ت ھـ حب ك ھق" عن ابن عباس."صحیح".

.سه شيء""إن الماء ال ينج-1928-841

: الضیاء.2التعلیق على إزالة الدھش رقم "ھـ" عن جابر "حم ن" عن ابن عباس."صحیح".

3صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته والشاھد علیه2"إن المؤذن يغفر له مدى-1929-842

.خمس وعشرون درجة"

: حب. 2/107تخريج الترغیب "حم" عن أبي ھريرة."حسن".

"إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فیقول له:-1930-843

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل حم، ق، ھق. والتصويب من "الجامع". 1

.2/266األصل "مد" والتصويب من "الزيادة" و"المسند" 2

رون حسنة، ويكفر عنه ما بینھما". وھو قلت: وفي رواية ألحمد "وشاھد الصالة يكتب له خمس وعش3

رواية ابن حبان وقد عزاه المعلق علیه لسملم فوھم. 

ما كنت تعبد؟ فإن هللا ھداه قال: كنت أعبد هللا فیقول له: ما كنت تقول في ھذا - 391-ص 

یقال الرجل؟ فیقول: ھو عبد هللا ورسوله فما يسأل عن شيء غیرھا فینطلق به إلى بیت كان في النار ف

له: ھذا بیتك كان في النار ولكن هللا عصمك و رحمك فأبدلك به بیتا في الجنة فیقول: دعوني حتى 

أذھب فأبشر أھلي فیقال له: اسكن; وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فینتھره فیقول له: ما كنت 

ي ھذا الرجل؟ فیقول: كنت تعبد؟ فیقول: ال أدري فیقال له: ال دريت وال تلیت فیقال: فما كنت تقول ف



.أقول ما تقول الناس فیضربه بمطراق من حديد بین أذنیه فیصیح صیحة يسمعھا الخلق غیر الثقلین"

: حم. 1344الصحیحة "د" عن أنس."صحیح".

."إن المؤمن تخرج نفسه من بین جنبیه وھو يحمد هللا تعالى"-1931

: حم، ن، الضیاء. 1632الصحیحة ن عباس."ھب" عن اب"صحیح".

."إن المؤمن لیدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم"-1932

.5082المشكاة "د حب" عن عائشة."صحیح".

."إن المؤمن ال ينجس"-1933

ن أبي " عن أبي ھريرة "حم م د ن ه" عن حذيفة "ن" عن ابن مسعود "طب" ع4"ق "صحیح".

.174، اإلرواء 225صحیح أبي داود موسى.

."إن المؤمن يجاھد بسیفه ولسانه"-1934

: ابن عساكر. 163، الصحیحة 4795المشكاة "حم طب" عن كعب بن مالك."صحیح".

إال رفع هللا "إن المؤمنین يشدد علیھم ألنه ال تصیب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقھا و ال وجع-1935

.له بھا درجة و حط عنه خطیئة"

"ابن سعد ك ھب" عن عائشة."صحیح".- 392-ص 

."إن المتبايعین بالخیار في بیعھما ما لم يتفرقا أو يكون البیع خیارا"-1936-844

، ھق. أحاديث البیوع: مالك، حم م د ق الطحاوي"خ" عن ابن عمر."صحیح".

1937-.

: ابن المبارك، حم حب ك. 4/47الترغیب "طب" عن معاذ."صحیح".

."إن المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات"-1938

: الطبري.1633الصحیحة "طب" عقبة بن عامر."صحیح".

بلت أقبلت في صورة شیطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فلیأت أھله فإن "إن المرأة إذا أق-1939-845

.الذي معھا مثل الذي معھا"

.235الصحیحة "ت حب" عن جابر."صحیح".

"إن المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فلیأت -1940

.يرد ما في نفسه"أھله فإن ذلك

.235الصحیحة "حم م د" عن جابر."صحیح".

."إن المرأة تنكح لدينھا ومالھا وجمالھا فعلیك بذات الدين تربت يداك"-1941

"حم م ت ن" عن جابر."صحیح".

.إن تدعھا ففیھا أود وبلغة""إن المرأة خلقت من ضلع فإن ذھبت تقومھا كسرتھا و-1942-841

: خد، الدارمي. 3/73الترغیب "حم ن" أبي ذر."حسن".



"إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طريقة فإن استمتعت بھا -1943- 393-ص 

.استمتعت بھا وبھا عوج وإن ذھبت تقیمھا كسرتھا وكسرھا طالقھا"

بي ھريرة."م ت" عن أ"صحیح".

."إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرھا فدارھا تعش بھا"-1944

.3/72الترغیب "حم حب ك" عن سمرة."صحیح".

."-يعني تجیر على المسلمین-"إن المرأة لتأخذ على القوم -1945-847

. 3978المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن المرد إلى هللا إلى جنة أو نار خلود بال موت وإقامة بال ظعن"-1946-848

: ك. 1668الصحیحة "طب" عن معاذ."صحیح".

."إن المسألة كد يكد بھا الرجل وجھه إال أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر ال بد منه"-1947-849

.1464مختصر مسلم "ت ن" عن سمرة."صحیح".

.الجنة حتى يرجع"1"إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة-1948

.1464مختصر مسلم "حم م ت" عن ثوبان."صحیح".

.خلقه وكرم ضريبته""إن المسلم المسدد لیدرك درجة الصوام القوام بآيات هللا بحسن -1949-850

.522الصحیحة "حم طب" عن ابن عمرو."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخارف: الذي يجني من ثمار الجنة ونعیمھا. 1

"إن المسلم لیؤجر في كل شيء ينفقه إال في شيء يجعله في ھذا -851-1950- 394-ص 

.التراب"

.5182المشكاة "خ" عن خباب."صحیح".

."إن المصلي يناجي ربه فلینظر بم يناجیه وال يجھر بعضكم على بعض بالقرآن"-1951-852

.1203صحیح أبي داود "طب" عن أبي ھريرة وعائشة."صحیح".

.من هللا على قدر المصیبة""إن المعونة تأتي من هللا للعبد على قدر المؤنة وإن الصبر يأتي-1952

: ابن شاھین، عد. 1664الصحیحة "الحكیم البزار الحاكم في الكنى ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن المقسطین عند هللا يوم القیامة على منابر من نور عن يمین الرحمن وكلتا يديه يمین الذين -1953

.يعدلون في حكمھم و أھلیھم وما ولوا"

.1207مختصر مسلم "حم م ن" عن ابن عمرو."صحیح".

"إن المكثرين ھم المقلون يوم القیامة إال من أعطاه هللا تعالى خیرا فنفح فیه بیمینه وشماله -1954

.وبین يديه وورائه وعمل فیه خیرا"

"ق" عن أبي ذر."صحیح".

نان فتذكر األمر قضي في السماء فتسترق الشیاطین السمع "إن المالئكة تنزل في الع-1955-853

.فتسمعه فتوحیه إلى الكھان فیكذبون معھا مائة كذبة من عند أنفسھم"



"خ" عن عائشة."صحیح".

."إن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما يطلب"-1956

. 68صحیح الترغیب ن عسال."الطیالسي" عن صفوان ب"صحیح".- 395-ص 

."إن المالئكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخیه بحديدة وإن كان أخاه ألبیه و أمه"-1957-854

: م، ت. 446غاية المرام "حم حل" أبي ھريرة."صحیح".

حف يكتبون الناس األول "إن المالئكة لیقومون يوم الجمعة على أبواب المسجد معھم الص-1958-855

.والثاني والثالث حتى إذا خرج اإلمام طويت الصحف"

.712صحیح الترغیب "حم ع طب الضیاء" عن أبي أمامة."حسن".

."إن المالئكة ال تحضر الجنب وال المضمخ بالخلوق حتى يغتسال"-1959-856

. 168صحیح الترغیب "طب" عن ابن عباس."حسن".

."إن المالئكة ال تحضر جنازة الكافر بخیر و ال المضمخ بالزعفران وال الجنب"-1960

.168صحیح الترغیب "حم د" عن عمار بن ياسر."حسن".

."إن المالئكة ال تدخل بیتا فیه تماثیل أو صورة"-1961

.118غاية المرام عید."حم ت حب" عن أبي س"صحیح".

."إن المالئكة ال تدخل بیتا فیه كلب"-1962-857

أبي طلحة. –: ق، ابن ماجه 118غاية المرام "طب الضیاء" عن أبي أمامة."صحیح".

."إن المالئكة ال تدخل بیتا فیه كلب وال صورة"-1963

أبي طلحة.–: ق، ابن ماجه 118المرام عاية"ھـ" عن علي."صحیح".

."إن المنفق على الخیل في سبیل هللا كالباسط يديه بالصدقة ال يقبضھا"-858-1964- 396-ص 

: د، ك. 161/ 2الترغیب "طب" عن سھل بن الحنظلیة."حسن".

."إن الموتى لیعذبون في قبورھم حتى إن البھائم لتسمع أصواتھم"-1965

: أبو نعیم. 1377الصحیحة "طب" ابن مسعود."صحیح".

."إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"-1966-859

.472مختصر مسلم "حم م د" عن جابر."صحیح".

."إن المیت إذا دفن سمع خفق نعالھم إذا ولوا عنه منصرفین"-1967

أبي –: خط. حم، ابن خزيمة، حب 189-4/188الترغیب عن ابن عباس."طب""صحیح".

. 1ھريرة

"إن المیت تحضره المالئكة فإذا كان الرجل صالحا قال: اخرجي أيتھا النفس الطیبة كانت في -1968-860

خرج الجسد الطیب اخرجي حمیدة و أبشري بروح و ريحان و رب غیر غضبان فال يزال يقال لھا ذلك حتى ت

ثم يعرج بھا إلى السماء فیستفتح لھا فیقال: من ھذا؟ فیقول: فالن فیقال: مرحبا بالنفس الطیبة كانت 

في الجسد الطیب ادخلي حمیدة و أبشري بروح و ريحان و رب غیر غضبان فال يزال يقال لھا ذلك حتى 



وء قال اخرجي أيتھا النفس ينتھي بھا إلى السماء التي فیھا هللا تبارك و تعالى; فإذا كان الرجل الس

الخبیثة كانت في الجسد الخبیث اخرجي ذمیمة و أبشري بحمیم و غساق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وراجع "إن العبد إذا وضع...". 1

وآخر من شكله أزواج فال يزال يقال لھا ذلك حتى تخرج ثم يعرج بھا إلى السماء - 397-ص 

یقال: من ھذا؟ فیقال: فالن فیقال: ال مرحبا بالنفس الخبیثة كانت في الجسد الخبیث فیستفتح لھا ف

ارجعي ذمیمة فإنھا ال تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصیر إلى القبر; فیجلس الرجل 

ثم يقال له: فیم كنت؟ فیقول: كنت في اإلسالم فیقال له: ما1الصالح في قبره غیر فزع وال مشعوف

فیقال 2ھذا الرجل؟ فیقول: محمد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم جاءنا بالبینات من عند هللا فصدقناه

له: ھل رأيت هللا؟ فیقول: ما ينبغي ألحد أن يرى هللا فیفرج له فرجة قبل النار فینظر إلیھا يحطم بعضھا 

الجنة فینظر إلى زھرتھا وما فیھا فیقال بعضا فیقال له: انظر إلى ما وقاك هللا تعالى ثم يفرج له فرجة قبل 

له: ھذا مقعدك و يقال له: على الیقین كنت و علیه مت و علیه تبعث إن شاء هللا ; ويجلس الرجل السوء 

في قبره فزعا مشعوفا فیقال له: فیم كنت؟ فیقول: ال أدري فیقال له: ما ھذا الرجل؟ فیقول: سمعت 

فرجة قبل الجنة فینظر إلى زھرتھا وما فیھا فیقال له: انظر إلى ما الناس يقولون قوال فقلته! فیفرج له 

صرف هللا عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فینظر إلیھا يحطم بعضھا بعضا فیقال: ھذا مقعدك على الشك 

.كنت وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء هللا"

.4/188الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن المیت لیعذب ببكاء الحي"-1969

"ق" عن عمر."صحیح".

."إن المیت لیعذب ببكاء أھله علیه"-1970-861

. 28أحكام الجنائز " عن ابن عمر.3"حم ق "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشغف: شدة الفزع حتى يذھب بالقلب. 1

سقطت من األصل، تبعا لـ"الزيادة"، واستدركتھا من "ابن ماجه". 2

."إن المیت يبعث في ثیابه التي يموت فیھا"-862-1971- 398-ص 

: د، حب. 1671الصحیحة "ك ھق" عن أبي سعید."صحیح".

جن والذي بحر إن النار أدنیت مني حتى نفخت حرھا عن وجھي فرأيت فیھا صاحب المح"-1972-863

.البحیرة وصاحب حمیر وصاحبة الھرة"

صفة صالة الكسوف. "حم" عن المغیرة."صحیح".

."إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمھم هللا بعقاب منه"-1973



: حب. 5142المشكاة "د ت ھـ" عن أبي بكر."صحیح".

."إن الناس إذا رأوا المنكر و ال يغیرونه أوشك أن يعمھم هللا بعقابه"-1974-864

، 4: 1671، الصحیحة 5142، المشكاة 777الطحاوية "حم" عن أبي بكر."صحیح".

الطحاوي. 

."إن الناس قد صلوا ورقدوا و إنكم لن تزالوا في صالة ما انتظرتم الصالة"-1975-865

.363مختصر البخاري "ق ھـ" عن أنس."صحیح".

"إن الناس قد صلوا و ناموا و أنتم لم تزالوا في صالة ما انتظرتم الصالة و لوال ضعف الضعیف و -1976-866

.سقم السقیم ألمرت بھذه الصالة أن تؤخر إلى شطر اللیل"

. 448صحیح أبي داود "ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."إن الناس لم يعطوا شیئا خیرا من خلق حسن"-1977

. 5079المشكاة "طب" عن أسامة بن شريك."صحیح".

كل أمة تتبع نبیھا يقولون: يا فالن 1"إن الناس يصیرون يوم القیامة جثا-862-1978- 399-ص 

محمد صلى هللا علیه وسلم فذلك يوم يبعثه هللا المقام اشفع يا فالن اشفع حتى تنتھي الشفاعة إلى

.المحمود"

"خ" عن ابن عمر."صحیح".

"إن الناس يھاجرون إلیكم وال تھاجرون إلیھم والذي نفسي بیده ال يحب األنصار رجل حتى -1979-868

.يلقى هللا إال لقي هللا وھو يبغضه"يلقى هللا إال لقي هللا وھو يحبه وال يبغض األنصار رجل حتى 

.1672الصحیحة "حم طب" عن الحارث بن زياد األنصاري."حسن".

."إن النذر ال يقدم شیئا وال يؤخر وإنما يستخرج به من البخیل"-1980

جه مختصرمسلم : ق د ن الدارمي ابن ما2585اإلرواء "حم ك" عن ابن عمر."صحیح".

1007 .

"إن النذر ال يقرب من ابن آدم شیئا لم يكن هللا تعالى قدره له ولكن النذر يوافق القدر فیخرج ذلك -1981

.من البخیل ما لم يكن البخیل يريد أن يخرج"

. 312: حم، خ، د ن ابن ماجه، السنة 2585اإلرواء "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

1982-869-

يمین".

.479الصحیحة "ھق" عن ابن عباس."صحیح".

."إن النساء شقائق الرجال"-1983-870

"حم" عن عائشة. "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثِي" بتشديد الیاء جمع جاث، وھو الذي يجلس على ركبتیه. 1 أي جماعة. وترى ھذه اللفظة "جَ



أم سلیم.–أنس, حم –: د. أبو عوانة, الدارمي 234صحیح أبي داود - 400-ص 

يا رب أذكر "إن النطفة تقع في الرحم أربعین لیلة ثم يتسور علیھا الملك الذي يخلقھا فیقول:-1984-871

أو أنثى؟ فیجعله هللا ذكرا أو أنثى ثم يقول: يا رب أسوي أو غیر سوي؟ فیجعله هللا سويا أو غیر سوي ثم 

.يقول: يا رب ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله هللا شقیا أو سعیدا"

. 2322، الضعیفة 1848مختصر مسلم "م" عن حذيفة بن أسید."صحیح".

."إن النفس المخلوقة لكائنة"-1985-872

: طس. 1333الصحیحة "طب" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

."إن النھبة لیست بأحل من المیتة"-1986

: ھق. 1673الصحیحة "د" عن رجل."صحیح".

."إن النھبة ال تحل"-1987

: الطیالسي، حم، الطحاوي. 1673حة الصحی"ھـ حب ك" عن ثعلبة بن الحكم."صحیح".

"إن الوسیلة درجة عند هللا لیس فوقھا درجة فسلوا هللا أن يؤتینیھا على الخلق يوم -1988-873

.القیامة"

. 49فضل الصالة "ابن مردويه" عن أبي سعید."حسن".

."إن الولد مبخلة مجبنة"-1989

: حم ك. 4692المشكاة "ھـ" عن يعلى بن مرة."صحیح".

."إن الولد مبخلة مجبنة مجھلة محزنة"-1990

. 4692، 4691المشكاة " عن األسود بن خلف "طب" عن خولة بن حكیم.1"ك"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ن" من "الجامع الصغیر". 1

.جرة ال تنقطع ما دام الجھاد""إن الھ-1991- 401-ص 

عبد هللا بن –: الطحاوي، حم الطحاوي، حب، خط 1674الصحیحة "حم" عن جنادة."صحیح".

السعدي. 

."إن الھدى الصالح والسمت الصالح جزء من سبعین جزءا من النبوة"-1992-874

.374نضیر الروض ال"طب" عن ابن عباس."حسن".

."إن الھدي الصالح و السمت الصالح واالقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة"-1993

: خد، الطحاوي، طب، عد. 384الروض النضیر "حم د" عن ابن عباس."حسن".

.فعه فلیرفعھما""إن الیدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجھه فلیضع يديه وإذا ر-1994

، صفة الصالة 302، اإلرواء: 381، صحیح أبي داود 605المشكاة "د ن ك" عن ابن عمر."صحیح".

122 .

."إن الیوم يوم عاشوراء فمن أكل فال يأكل شیئا بقیة يومه ومن لم يكن أكل أو شرب فلیصم"-1995-875

.936مختصر البخاري "حب" عن سلمة بن األكوع."صحیح".



."إن الیھود إذا سلم علیكم أحدھم فإنما يقول: السام علیكم فقولوا: و علیكم"-1996-876

: حم. 1271اإلرواء "د ت" عن ابن عمر."صحیح".

."إن الیھود لیحسدونكم على السالم والتأمین"-1997-877

: ابن خزيمة، أبو نعیم، عائشة. 692، 691الصحیحة "خط الضیاء" عن أنس."صحیح".

."إن الیھود و النصارى ال يصبغون فخالفوھم"-1998

، مختصر مسلم 104غاية المرام "ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".- 402-ص 

1348 .

ماء من ورده فشرب منه لم "إن أمامكم حوضا كما بین جرباء و أذرح فیه أباريق كنجوم الس-1999-878

.يظمأ بعدھا أبدا"

. 2/234، حم 69/ 7، م 1551مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح".

."إن أمامكم حوضا ما بین ناحیتیه كما بین جرباء و أذرح"-2000

. 1551، مختصر مسلم 4/247، خ 125، 2/21حم "حم م" عن ابن عمر."صحیح".

."إن أمامكم عقبة كئودا ال يجوزھا المثقلون"-2001

.5204المشكاة "ك ھب" عن أبي الدرداء."صحیح".

."- قاله ألزواجه-"إن أمركن مما يھمني بعدي ولن يصبر علیكن بعدي إال الصابرون -2002-879

.6121المشكاة "ت حب" عن عائشة."حسن".

."إن أمر ھذه األمة ال يزال مقاربا حتى يتكلموا في الولدان و القدر"-2003

: البزار، طس. 1675الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

"إن أمة من بني إسرائیل مسخت دواب في األرض وإني ال أدري أي الدواب ھي؟"-2004-880

أبي سعید. –6/70مسلم ة "ھـ" عن أبي سعید."حم د ن ھـ" عن ثابت بن وديع"صحیح".

عبد الرحمن بن حسنة. –1070حب 

...."1"إن أمتي يدعون يوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء-2005

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 142وفي "الضعیف" 1489انظر التعلیق على الحديث المتقدم بنحوه، 1

: حم، أبو عوانة، الطحاوي، 1030الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".- 403-ص 

.128ھق. مختصر مسلم 

."إن أم ملدم تخرج خبث ابن آدم كما يخرج الكیر خبث الحديد"-2006-881

.1215الصحیحة "طب" عن عبدربه بن سعید بن قیس عن عمته."صحیح".

إن أمن الناس علي في ماله و صحبته أبو بكر و لو كنت متخذا خلیال التخذت أبا بكر خلیال و "-2007-882

.لكن أخوة اإلسالم ال يبقین في المسجد خوخة إال خوخة أبي بكر"

.1622مختصر مسلم "م ت" عن أبي سعید."صحیح".



.ى رؤيتي بأھله و ماله""إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدھم لو اشتر-2008

.1676الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن أوثق عرى اإلسالم: أن تحب في هللا و تبغض في هللا"-2009-883

. 4/49الترغیب "حم ش ھب" عن البراء."حسن".

لى قبره مسجدا و صوروا فیه تلك الصورة "إن أولئك إذا كان فیھم الرجل الصالح فمات بنوا ع-2010-884

.أولئك شرار الخلق عند هللا يوم القیامة"

. 12تحذير الساجد "حم ق ن" عن عائشة."صحیح".

2011-.

. 4646، المشكاة 198الكلم "د" عن أبي أمامة."صحیح".

"إن أولى الناس بي المتقون من كانوا و حیث -2012-885

.كانوا"- 404-ص 

.485تخريج فقه السیرة "حم" عن معاذ."صحیح".

"إن أول اآليات خروجا طلوع الشمس من مغربھا و خروج الدابة على الناس ضحى فأيتھما ما -2013

.كانت قبل صاحبتھا فاألخرى على أثرھا قريبا"

. 504، 766الطحاوية "حم م د ھـ" ابن عمرو.حیح"."ص

"إن أول الناس يقضى يوم القیامة علیه رجل استشھد فأتي به فعرفه نعمه فعرفھا قال: فما -2014-886

عملت فیھا؟ قال: قاتلت فیك حتى استشھدت قال: كذبت و لكنك قاتلت لیقال جريء فقد قیل ثم أمر به 

وجھه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفھا فسحب على

قال: فما عملت فیھا؟ قال: تعلمت العلم و علمته وقرأت فیك القرآن قال: كذبت و لكنك تعلمت العلم 

ي النار لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال: ھو قارئ فقد قیل ثم أمر به فسحب على وجھه حتى ألقي ف

ورجل وسع هللا علیه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفھا قال: فما عملت فیھا؟ 

قال: ما تركت من سبیل تحب أن ينفق فیھا إال أنفقت فیھا لك قال: كذبت و لكنك فعلت لیقال: ھو جواد 

.فقد قیل ثم أمر به فسحب على وجھه ثم ألقي في النار"

.1089مختصر مسلم "حم م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر لیلة البدر ثم الذين يلونھم على أشد كوكب -2015-887

دري في السماء إضاءة ال يبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال يتمخطون أمشاطھم الذھب ورشحھم 

المسك ومجامرھم األلوة وأزواجھم

الحور العین أخالقھم على خلق رجل واحد على صورة أبیھم آدم ستون ذراعا في - 405-ص 

.السماء"

. 1957مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن أول شيء خلقه هللا القلم فأمره فكتب كل شيء يكون"-2016-888



: ع. 133الصحیحة "حل ھق" عن ابن عباس."صحیح".

"إن أول ما خلق هللا القلم فقال له: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما ھو كائن -2017-889

.إلى األبد"

.271، شرح الطحاوية 133الصحیحة "ت" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء "إن أول ما خلق هللا القلم فقال له: اكتب-2018-890

.حتى تقوم الساعة من مات على غیر ھذا فلیس مني"

. 271شرح الطحاوية "د" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"إن أول ما نبدأ به في يومنا ھذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا -2019-891

.ذبح قبل ذلك فإنما ھو لحم قدمه ألھله لیس من النسك في شيء"ومن 

" عن البراء.3"حم ق "صحیح".

"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله الصالة فإن صلحت فقد أفلح و أنجح وإن -2020-892

بدي من تطوع؟ فیكمل بھا ما فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا ھل لع

.انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك"

عن 128541نقد التاج 812-810صحیح أبي داود "ت ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

حريث بن قبیصة.

."إن أول ما يحكم بین العباد في الدماء"-893-2021- 406-ص 

قسامة. -ديات، م–خ عن ابن مسعود."ت" "صحیح".

"إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القیامة من النعیم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من -2022

؟الماء البارد"

: حب ابن بشران. 539الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ذا الصالة""إن أول منسك يومكم ھ-2023-894

.1678الصحیحة "طب" عن البراء."حسن".

"إن أول من سیب السوائب وعبد األصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته في النار يجر -2024-895

.أمعاءه فیھا"

.1981مختصر مسلم نحوه 1677الصحیحة "حم" عن ابن مسعود."صحیح".

"إن أھل الجاھلیة كانوا يقولون: إن الشمس والقمر ال ينخسفان إال لموت عظیم من عظماء -2025-896

أھل األرض وإن الشمس والقمر ال ينخسفان لموت أحد وال لحیاته ولكنھما خلیقتان من خلقه يحدث هللا 

.في خلقه ما شاء فأيھما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث هللا أمرا"

صفة صالة الكسوف."ن" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

."إن أھل الجنة لیتراءون أھل الغرف في الجنة كما تراءون الكواكب في السماء"-2026

.361الروض النضیر "حم ق" عن سھل بن سعد."صحیح".

ون الكوكب الدري الغابر في األفق من "إن أھل الجنة لیتراءون أھل الغرف من فوقھم كما تراء-2027

.المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینھم"



، مختصر 361الروض النضیر "صحیح". "حم ق" عن أبي سعید "ت" عن أبي ھريرة.- 407-ص 

.1961مسلم 

."إن أھل الجنة میسرون لعمل أھل الجنة وإن أھل النار میسرون لعمل أھل النار"-2028-897

. 30-1/29مسلم "د" عن عمر."صحیح".

"إن أھل الجنة يأكلون فیھا ويشربون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال يمتخطون ولكن -2029

.طعامھم ذلك جشاء ورشح كرشح المسك يلھمون التسبیح والتحمید كما تلھمون أنتم النفس"

. 1962مختصر مسلم "حم م د" عن جابر."صحیح".

"إن أھل الدرجات العلى يراھم من ھو أسفل منھم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء وإن -2030

.أبا بكر وعمر منھم وأنعما"

"حم ت ھـ حب" عن أبي سعید "طب" عن جابر بن سمرة "ابن عساكر" عن ابن عمرو "صحیح".

. 970الروض النضیر وعن أبي ھريرة.

"إن أھل المعروف في الدنیا ھم أھل المعروف في اآلخرة وإن أھل المنكر في الدنیا أھل المنكر -2031

.في اآلخرة"

"طب" عن سلمان وعن قبیصة بن برقة وعن ابن عباس "حل" عن أبي ھريرة "خط" عن "صحیح".

قبیصة. –سلمان. خد، البزار –زھد" : خد، عم في "ال1082، 1020الروض النضیر علي وأبي الدرداء.

ابن عمر. –أبي ھريرة. البزار –علي، طص - ك

."إن أھل النار لیبكون حتى لو أجريت السفن في دموعھم جرت وإنھم لیبكون الدم"-2032

.1679الصحیحة "ك" عن أبي موسى."حسن".

نعالن وشراكان"إن أھون أھل النار عذابا من له -2033-898

من نار يغلي منھما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه - 408-ص 

.ألھونھم عذابا"

.1680، الصحیحة 1978مختصر مسلم "م" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

من نار يغلي منھما دماغه يوم "إن أھون أھل النار عذابا يوم القیامة رجل يحذى له نعالن-2034-899

.القیامة"

: حم. 1680الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن أھون أھل النار عذابا يوم القیامة لرجل يوضع في أخمص قدمیه جمرتان يغلي منھما -2035-900

.دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم"

: م.1680الصحیحة ن بن بشیر."حم خ ن" عن النعما"صحیح".

"إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسیرا وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم واديا إال كانوا معكم فیه -2036-901

.وھم بالمدينة حبسھم العذر"

"حم خ د ھـ" عن أنس "م ھـ" عن جابر."صحیح".

لموا فإذا رأيتم منھم شیئا فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك "إن بالمدينة جنا قد أس-2037-902

.فاقتلوه فإنما ھو شیطان"

.3163، الضعیفة 149مختصر مسلم "حم م" عن أبي سعید."صحیح".



."إن بحسبكم القتل"-2038-903

.1346الصحیحة "د" عن سعید بن زيد."صحیح".

"إن بعدي من أمتي قوما يقرءون القرآن ال يجاوز حالقمھم يمرقون من الدين كما يمرق -2039-904

.السھم من الرمیة ثم ال يعودون إلیه شر الخلق و الخلیقة"

.1"حم م ھـ" عن أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري معا"صحیح".- 409-ص 

.كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم""إن بالال يؤذن بلیل ف-2040-905

.219اإلرواء "مالك حم ق ت ن" عن ابن عمر "خ ن" عن عائشة."صحیح".

."إن بالال يؤذن بلیل لیوقظ نائمكم ولیرجع قائمكم"-2041-906

: حم، ق، د.219اإلرواء "ن" عن ابن مسعود."صحیح".

سرائیل افترقت على إحدى و سبعین فرقة و إن أمتي ستفترق على اثنتین و "إن بني إ-2042-907

.سبعین فرقة كلھا في النار إال واحدة و ھي: الجماعة"

.204الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح".

ول "فإذا أراد أحدكم أن يب2"إن بني إسرائیل كان إذا أصاب أحدھم البول قرضه بالمقراض-2043-908

. فلیرتد بوله"

: حم، ابن أبي شیبة، الحمیدي، ابن 156صحیح الترغیب "حم ك" عن أبي موسى."صحیح".

عبد الرحمن بن حسنة.- ماجه، ك، ع

."3"إن بني إسرائیل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة-2044-909

. 1/172مجمع الزوائد"طب" عن أبي موسى."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ورافع" عن عمرو الغفاري والتصحیح من "الزيادة". 1

.511ھنا جملة حذفتھا من ھذا "الصحیح" ألني لم أجد لھا شاھدا, وقد مضت في "الضعیف" 2

يث إلى آراء العلماء وأقاموھا ما أشبه حال أكثر المسلمین الیوم بمن قبلھم، فقد تركوا القرآن والحد3

مقامھما، فیعیش الرجل المتفقه منھم دھر طويال، وھو ال يعلم أدلة الكتاب والسنة, وإن علمھا فھو ال 

يتبعھا، ويؤثر علیھا اآلراء، ثم نحن نطمع أن ينصرنا هللا على أھل التوراة، ونحن نحذو حذوھم. ھیھات 

ھیھات!!. 

."1یل لما ھلكوا قصوا"إن بني إسرائ-2045- 410-ص 

: حل.1618الصحیحة "طب الضیاء" عن خباب."صحیح".

"إن بني ھشام بن المغیرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتھم علي بن أبي طالب فال آذن ثم -2046-910

ني يريبني ما ال آذن ثم ال آذن إال أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتھم فإنما ھي بضعة م

.أرابھا و يؤذيني ما آذاھا"

.2676اإلرواء "حم ق د ت ھـ" عن المسور بن مخرمة."صحیح".



"إن بین يدي الساعة الھرج: القتل ما ھو قتل الكفار و لكن قتل األمة بعضھا بعضا حتى أن -2047-911

لھا ھباء من الناس يحسب أكثرھم أنھم الرجل يلقاه أخوه فیقتله ينتزع عقول أھل ذلك الزمان و يخلف

.على شيء و لیسوا على شيء"

.1628الصحیحة "حم ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."إن بین يدي الساعة ثالثین دجاال كذابا"-2048-912

.1683الصحیحة "حم" عن ابن عمر."صحیح".

كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل فیھا مؤمنا و يمسي كافرا"إن بین يدي الساعة فتنا-2049-913

ويمسي مؤمنا و يصبح كافرا القاعد فیھا خیر من القائم و القائم فیھا خیر من الماشي و الماشي فیھا 

خیر من الساعي فكسروا قسیكم و قطعوا أوتاركم و اضربوا سیوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم 

.ي آدم"بیته فلیكن كخیر ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي لما ھلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص، وعولوا علیھا، واكتفوا بھا. قاله المناوي: قلت: ولینظر 1

المؤمن العاقل في حال كثیر من المسلمین الیوم، فقد أصابھم ما أصاب من قبلھم، فقد أخلد وعاظھم 

عن العلم النافع والعمل الصالح، مصداقا لقوله علیه السالم: "لتتبعن سنن من إلى القصص، وأعرضوا 

قبلكم...". 

.1535، الصحیحة 2517اإلرواء "حم د ھـ ك" عن أبي موسى."صحیح".- 411-ص 

."إن بین يدي الساعة كذابین فاحذروھم"-2050

.1683الصحیحة "حم م" عن جابر بن سمرة."صحیح".

."إن بین يدي الساعة ألياما ينزل فیھا الجھل و يرفع فیھا العلم و يكثر فیھا الھرج و الھرج: القتل"-2051

"حم ق" عن ابن مسعود وأبي موسى."صحیح".

لیھم فبعث إلیھم ملكا 1"إن ثالثة نفر في بني إسرائیل: أبرص و أقرع و أعمى بدا-2052-914

فأتى األبرص فقال: أي شيء أحب إلیك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس فمسحه فذھب 

و أعطي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال: أي المال أحب إلیك؟ قال: اإلبل فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك 

ذھب ھذا عني قد قذرني الناس لك فیھا; وأتى األقرع فقال: أي شيء أحب إلیك؟ قال: شعر حسن وي

فمسحه فذھب وأعطي شعرا حسنا قال: فأي المال أحب إلیك؟ قال: البقر فأعطاه بقرة حامال وقال: 

يبارك لك فیھا; وأتى األعمى فقال: أي شيء أحب إلیك؟ قال: يرد هللا إلي بصري فأبصر به الناس 

الغنم فأعطاه شاة والدا فأنتج ھذان وولد ھذا فمسحه فرد هللا إلیه بصره قال: فأي المال أحب إلیك؟ قال:

فكان لھذا واد من إبل ولھذا واد من بقر ولھذا واد من غنم; ثم إنه أتى األبرص في صورته وھیئته فقال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

"أي قضى". ويؤيده رواية مسلم "فأراد هللا". وھي رواية للبخاري فھي أصح.



ن الحقوق اللون الحسن و الجلد الحسن و المال بعیرا أتبلغ علیه في سفري فقال له: إ- 412-ص 

كثیرة فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقیرا فأعطاك هللا؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن 

كابر فقال: إن كنت كاذبا فصیرك هللا إلى ما كنت; وأتى األقرع في صورته وھیئته فقال له مثل ما قال 

إلى ما كنت; وأتى األعمى في صورته لھذا و رد علیه مثل ما رد علیه ھذا قال إن كنت كاذبا فصیرك هللا

أسألك بالذي رد علیك بصرك شاة أتبلغ بھا في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد هللا بصري وفقیرا فخذ 

ما شئت فوهللا ال أحمدك الیوم لشيء أخذ

.سخط على صاحبیك"

.2083، مختصر مسلم 2/373خ "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن جبريل أتاني حین رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفیته منك ولم يكن يدخل علیك -2053-915

دت فكرھت أن أوقظك و خشیت أن تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك وقد وضعت ثیابك وظننت أن قد رق

.أن تأتي أھل البقیع فتستغفر لھم"

"م" عن عائشة."صحیح".

"إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتین و ال أراه إال حضر -2054-916

.هللا و اصبري فإنه نعم السلف أنا لك"أجلي وإنك أول أھل بیتي لحاقا بي فاتقي 

"ق ھـ" عن فاطمة."صحیح".

إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعیل تجمع البطحاء رحم هللا ھاجر لو تركتھا "-2055-917

.كانت عینا معینا"

ن شاھین.: حب، اب1669الصحیحة "عم ن الضیاء" عن أبي."صحیح".- 413-ص 

."إن حسن العھد من اإليمان"-2056

.216الصحیحة "ك" عن عائشة."حسن".

."إن حقا على هللا تعالى أن ال يرفع شیئا من أمر الدنیا إال وضعه"-2057

"حم خ د ن" عن أنس."صحیح".

حوضي أبعد من أيلة من عدن لھو أشد بیاضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن وآلنیته "إن -2058-918

أكثر من عدد النجوم وإني ألصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا: أتعرفنا يومئذ؟ 

.قال: نعم لكم سیما لیست ألحد من األمم تردون علي غرا محجلین من أثر الوضوء"

.231انظر السنة ص "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن حوضي ألبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسي بیده آلنیته أكثر من عدد نجوم السماء ولھو -2059

أشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بیده إني ألذود عنه كما يذود الرجل اإلبل الغريبة 

هللا أوتعرفنا؟ قال: نعم تردون علي الحوض غرا محجلین من آثار الوضوء لیست عن حوضه قالوا: يا رسول

.ألحد غیركم"

.231انظر السنة ص "م ھـ" عن حذيفة."صحیح".



"إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه عدد -2060

شربة لم يظمأ بعدھا أبدا أول الناس ورودا علیه فقراء المھاجرين: الشعث رؤوسا النجوم من شرب منه

الدنس ثیابا الذين ال ينكحون المنعمات وال تفتح لھم

السدد الذين يعطون الحق الذي علیھم وال يعطون الذي لھم"- 414-ص 

.5592المشكاة "حم ت ھـ ك" عن ثوبان."صحیح".

."إن حیضتك لیست في يدك"-2061-920

.194اإلرواء 253صحیح أبي داود " عن عائشة "م ن" عن أبي ھريرة.3"م "صحیح".

."إن خیار عباد هللا الموفون المطیبون"-2062

: طص، أبو محمد 937الروض "طب حل" عن أبي حمید الساعدي "حم" عن عائشة."صحیح".

د البزار، أبو الشیخ، العقیلي، عائشة.أبي حمی–المخلدي 

."إن خیاركم أحسنكم قضاء"-2063

"حم خ ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن خیر التابعین رجل يقال له: أويس و له والدة ھو بھا بر لو أقسم على هللا ألبره و كان به -2064-921

.بیاض فمروه فلیستغفر لكم"

.1748مختصر مسلم "م" عن عمر."صحیح".

."إن خیر طیب الرجال ما ظھر ريحه وخفي لونه وخیر طیب النساء ما ظھر لونه وخفي ريحه"-2065-922

: د.4443المشكاة "ت" عن عمران بن حصین."صحیح".

.وم إحدى و عشرين""إن خیر ما تحتجمون فیه يوم سبع عشرة وتسع عشرة وي-2066-923

.4547المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح".

."إن داود النبي كان ال يأكل إال من عمل يده"-2067-924

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

شھركم ھذا في بلدكم ھذا أال إن "إن دماءكم و أموالكم علیكم حرام كحرمة يومكم ھذا في-2068-925

كل شيء من أمر الجاھلیة

تحت قدمي موضوع ودماء الجاھلیة موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربیعة بن - 415-ص 

الحارث بن عبد المطلب وربا الجاھلیة موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه 

ساء فإنكم أخذتموھن بأمانة هللا واستحللتم فروجھن بكلمة هللا وإن لكم موضوع كله فاتقوا هللا في الن

علیھن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرھونه فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضربا غیر مبرح ولھن علیكم رزقھن 

وكسوتھن بالمعروف وإني قد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا وأنتم مسؤلون عني 

.تم قائلون؟ قالوا: نشھد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال: اللھم اشھد"فما أن

. 71حجة النبي صلى هللا علیه وسلم "م د ن" عن جابر ."صحیح".

."إن ربك لیعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي و ھو يعلم أنه ال يغفر الذنوب غیري"-2069



، حب.1653الصحیحة " عن علي."د ت"صحیح".

.1"إن ربكم حیي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إلیه فیردھما صفرا"-2070-926

.1337، صحیح أبي داود 2244المشكاة "د ھـ" عن سلمان."حسن".

ون على أمتي فأرسل إلي: "إن ربي أرسل إلي: أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إلیه: أن ھ-2071-927

أن اقرأه على حرفین فرددت إلیه: أن ھون على أمتي فأرسل إلي: أن اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل 

ردة مسألة تسألنیھا قلت: اللھم اغفر ألمتي اللھم اغفر ألمتي و أخرت الثالثة لیوم يرغب إلي فیه 

.الخلق حتى إبراھیم"

"حم م د ت" عن أبي."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2082ھنا في األصل حديث نقلته إلى محله اآلتي برقم 1

"إن رجاال من العرب يھدي أحدھم الھدية فأعوضه منھا بقدر ما عندي ثم -928-2072- 416-ص 

ل من العرب ھدية إال من يتسخطه فیظل يتسخط فیه علي و ايم هللا ال أقبل بعد مقامي ھذا من رج

.قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي"

.1684الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن رجاال يتخوضون في مال هللا بغیر حق فلھم النار يوم القیامة"-2073

"خ" عن خولة."صحیح".

من الحیاة أوصى أھله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثیرا "إن رجال حضره الموت فلما أيس-2074-929

فخذوھا فاطحنوھا ثم 2ثم أوقدوا فیه نارا حتى إذا أكلت لحمي و خلصت إلى عظمي فامتحشت1جزال

انظروا يوما راحا فاذروھا في الیم ففعلوا ما أمرھم فجمعه هللا و قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشیتك 

.فغفر له"

"حم ق ن ھـ" عن حذيفة وأبي مسعود."صحیح".

"إن رجال قال: وهللا ال يغفر هللا لفالن قال هللا: من ذا الذي يتألى علي أن ال أغفر لفالن؟! -2075-930

.فإني قد غفرت لفالن وأحبطت عملك"

.1788مختصر مسلم –: ھب 1685الصحیحة "م" عن جندب البجلي."صحیح".

"إن رجال قتل تسعة و تسعین نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أھل األرض؟ فدل -2076-931

على راھب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعین نفسا فھل له من توبة؟ فقال: ال فقتله فكمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: غلیظا قويا. 1

أي احترقت. 2



به مائة ثم سأل عن أعلم أھل األرض؟ فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس - 417-ص 

فھل له من توبة؟ قال: نعم و من يحول بینه و بین التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا و كذا فإن بھا أناسا 

أتاه يعبدون هللا فاعبد هللا معھم وال ترجع إلى أرضك فإنھا أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق

الموت فاختصمت فیه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرحمة: جاء تائبا مقبال بقلبه إلى هللا 

تعالى وقالت مالئكة العذاب: إنه لم يعمل خیرا قط فأتاھم ملك في صورة آدمي فجعلوه بینھم فقال: 

أدنى إلى األرض التي أراد فقبضته قیسوا بین األرضین فإلى أيتھما كان أدنى فھو لھا فقاسوا فوجدوه 

.مالئكة الرحمة"

"حم م ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

فقال لبنیه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خیر أب 1"إن رجال كان قبلكم رغسه هللا ماال-2077-932

وم عاصف ففعلوا فجمعه قال: إني لم أعمل خیرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في ي

.هللا فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك فتلقاه برحمته"

"حم ق" عن أبي سعید."صحیح".

"إن رجال لم يعمل خیرا قط وكان يداين الناس فیقول لرسوله: خذ ما تیسر و اترك ما عسر -2078-933

عملت خیرا قط؟ قال: ال إال أنه كان لي غالم كنت وتجاوز لعل هللا أن يتجاوز عنا فلما ھلك قال هللا: ھل 

أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تیسر و اترك ما عسر و تجاوز لعل هللا أن يتجاوز عنا قال 

هللا: قد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: اقتربت وفاته. 1

.تجاوزت عنك"- 418-ص 

.896صحیح الترغیب ك" عن أبي ھريرة."ن حب "صحیح".

إن رجال ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت لیقبض نفسه فقال له: ھل عملت من خیر؟ قال: "-2079-934

ما أعلم قال له: انظر قال: ما أعلم شیئا غیر أني كنت أبايع الناس و أحارفھم فأنظر المعسر وأتجاوز عن 

.لجنة"الموسر فأدخله هللا ا

.894صحیح الترغیب "حم ق ھـ" عن حذيفة وأبي مسعود."صحیح".

"إن رجال من أھل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فیما شئت؟ قال: بلى و لكن -2080-935

ك يا ابن أحب أن أزرع! فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه و استحصاده فكان أمثال الجبال فیقول هللا: دون

.آدم! فإنه ال يشبعك شيء"

"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن رجال من بني إسرائیل سأل بعض بني إسرائیل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني -2081-936

ت 

فدفعھا إلیه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبھا يقدم علیه لألجل 

الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرھا فأدخل فیھا ألف دينار و صحیفة منه إلى صاحبه ثم زج 

سألني كفیال فقلت: موضعھا ثم أتى بھا إلى البحر فقال: اللھم إنك تعلم أني تسلفت فالنا ألف دينار ف



مركبا أبعث إلیه الذي له فلم أجد وإني أستودعكھا فرمى بھا إلى البحر حتى ولجت فیه ثم انصرف وھو 

في ذلك يلتمس مركبا يخرج

أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة إلى بلده فخرج الرجل الذي كان- 419-ص 

التي فیھا المال فأخذھا ألھله حطبا فلما نشرھا وجد المال والصحیفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى 

باأللف دينار وقال: وهللا ما زلت جاھدا في طلب مركب آلتیك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتیت فیه 

یئا؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فیه قال: فإن هللا قد أدى قال: ھل كنت بعثت إلي ش

.عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف باأللف دينار راشدا"

"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ھا فلم يرقأ "إن رجال ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سھما من كنانته فنكأ-2082-937

.الدم حتى مات فقال هللا: عبدي بادرني بنفسه حرمت علیه الجنة"

.1"حم ق" عن جندب البجلي"صحیح".

"إن رجال يأتیكم من الیمن يقال له: أويس ال يدع بالیمن غیر أم له قد كان به بیاض فدعا هللا -2083-936

.من لقیه منكم فمروه فلیستغفر لكم"فأذھبه عنه إال مثل موضع الدرھم ف

"م" عن عمر."صحیح".

."إن روح القدس معك ما ھاجیتھم"-2084-939

.801الصحیحة .2"ك" عن البراء"صحیح".

تقوا "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلھا و تستوعب رزقھا فا-2085

هللا و أجملوا في الطلب و ال يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصیة هللا فإن هللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقلنه إلى ھنا ألنه محله. 2071كان ھذا الحديث في األصل بعد الحديث 1

سیأتي الحديث بلفظ "اھج المشركین...".2

.ينال ما عنده إال بطاعته"تعالى ال- 420-ص 

.96، فقه السیرة 5300المشكاة "حل" عن أبي أمامة."صحیح".

".-قاله لحسان-"إن روح القدس ال يزال يؤيدك ما نافحت عن هللا و رسوله"-2086-940

.1180الصحیحة "م" عن عائشة."صحیح".

.و نحن حاضروه""إن زاھرا باديتنا-2087

: حم، تخ، ت في "الشمائل"، حب.4889المشكاة "البغوي" عن أنس."صحیح".

."إن ساقي القوم آخرھم شربا"-2088

.1014الروض النضیر " عن أبي قتادة.1"حم م"صحیح".

.تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقھا"-2089



: ت، حل.2/249، الترغیب 2318المشكاة "حم خد" عن أنس."حسن".

"إن سلیمان بن داود لما بنى بیت المقدس سأل هللا عز وجل خالال ثالثة: سأل هللا حكما -2090-941

ن بعده فأوتیه وسأل هللا حین فرغ من بناء حكمه فأوتیه و سأل هللا ملكا ال ينبغي ألحد م2يصادف

إال الصالة فیه أن يخرجه من خطیئته كیوم ولدته أمه أما اثنتان فقد 3المسجد أن ال يأتیه أحد ال ينھزه

.أعطیھما و أرجوا أن يكون قد أعطي الثالثة"

عساكر. : ابن خزيمة، ابن 2/137الترغیب .4"حم ن ھـ حب ك" عن ابن عمرو"صحیح".

"إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر-2091

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من األصل، واستدركتھا من "الجامعین"، وسیأتي على الصواب في "ساقي القوم".1

أي يالقي. 2

أي: ال يدفعه. 3

األصل: "ابن عمر" والتصويب من "الزيادة". 4

لْكُ}له و ھي: - 421-ص  هِ الْمُ . "{تَبَارَكَ الَّذِي بِیَدِ

حب ك" عن أبي ھريرة.4"حم "حسن".

إن سورة من كتاب هللا ما ھي إال ثالثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار و أدخلته "-2092-942

.الجنة"

.2/222الترغیب "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن سیاحة أمتي الجھاد في سبیل هللا"-2093

سعد بن مسعود –: ابن عساكر. ابن المبارك 724المشكاة "د ك ھب" عن أبي أمامة."صحیح".

الكنددي. 

."1"إن شر الرعاء الحطمة-2094

.1212مختصر مسلم "حم م" عن عائذ بن عمرو."صحیح".

.2الناس منزلة عند هللا يوم القیامة من تركه الناس اتقاء فحشه""إن شر-2095

: حم.1049الصحیحة "ق د ت" عن عائشة."صحیح".

"إن شھداء أمتي إذن لقلیل القتل في سبیل هللا شھادة و المطعون شھادة و المرأة تموت -2096-943

.دة"شھا4شھادة و الغرق و الحرق و المجنوب3بجمع

"ھـ" عن جابر بن عتیك."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو العنیف برعاية اإلبل في السوق وااليراد واإلصدار، ويلقي بعضھا على بعض ويعسفھا. ضربه مثال 1

لوالي السوء. "نھاية". 

أي مجاوزة الحد الشرعي قوال وفعال. 2

ال.يعني: حام3

.2131ھو الذي أخذته ذات الجنب، وھي الدبیلة اآلتي ذكرھا في الحديث 4



.2/522وأحمد. 6/51بمعناه عن أبي ھريرة ومسلم 36، كتاب الجنائز 2/201الترغیب - 422-ص 

"إن صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر هللا -2097

.ھا وإال كتبت واحدة"منھا ألقا

: حل، ھب.1209الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."حسن".

.1"إن صالة الرجل في الجماعة تزيد على صالته وحده بخمس وعشرين جزءا"-2098-944

.322، مختصرمسلم 265مختصر البخاري "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ن طعام الواحد يكفي االثنین وإن طعام االثنین يكفي الثالثة و األربعة وإن طعام األربعة "إ-2099-945

.يكفي الخمسة والستة"

.1686الصحیحة .2"ھـ" عن عمر"صحیح".

"إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقھه فأطیلوا الصالة وأقصروا الخطبة وإن من البیان -2100

."لسحرا

.618اإلرواء "حم م" عن عمار بن ياسر."صحیح".

."إن عاشوراء يوم من أيام هللا فمن شاء صامه ومن شاء تركه"-2101-946

بنحوه عن عائشة.611مختصر مسلم "حم م" عن ابن عمر."صحیح".

.""إن عامة عذاب القبر من البول فتنزھوا منه-2102

: قط، أبو نعیم.152صحیح الترغیب "عبد بن حمید البزار طب ك" عن ابن عباس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وھكذا ھو في "الصحیح من "الزيادة" 1/202/2األصل"درجة" والتصحیح من "الزيادة" و "الجامع" 1

حیحین" وغیرھما "ابن عمر" والتصويب من "الزيادة" وغیره. . وھكذا ھو في "الص1/202/2و"الجامع" 

"ابن عمر" والتصويب من "الزيادة" وغیره. األصل2

"إن عبدا أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت فاغفره فقال ربه: أعلم عبدي أن له -947-2103- 423-ص 

با فقال: ربي أذنبت آخر فاغفر ربا يغفر الذنب و يأخذ به؟ غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء هللا ثم أصاب ذن

لي قال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثم أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت آخر 

.فاغفر لي قال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء"

.324ضعیفة ال.1"حم ق" عن أبي ھريرة"صحیح".

.2"إن عبد هللا بن قیس أعطي مزمارا من مزامیر آل داود"-2104-948

"حم خد م ن" عن بريدة."صحیح".

."إن عبد هللا رجل صالح لو كان يكثر الصالة من اللیل"-2105-949

"ق ھـ" عن حفصة."صحیح".

.تستحي منه المالئكة""إن عثمان حیي ستیر -2106-950

. 1678الصحیحة "ع" عن عائشة."صحیح".



"إن عثمان رجل حیي و إني خشیت إن أذنت له و أنا على تلك الحال أن ال يبلغ إلي في -2107-951

.حاجته"

: خد، الطحاوي، ع.1687الصحیحة "حم م" عن عائشة."صحیح".

عدو هللا إبلیس جاء بشھاب من نار لیجعله"إن-2108-952

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: واستدركه الحاكم على الشیخین فوھم. انظر المصدر المذكور أعاله. 1

في "النھاية": شبه حسن صوته وحالوة نغمته بصوت المزمار. وداود ھو النبي علیه السالم، وإلیه 2

الصوت بالقراءة. واألول في قوله "آل داود" مقحمة، قیل معناه ھنا الشخص. المنتھى في حسن 

- 424-ص 

يستأخر ثالث مرات ثم أردت أن آخذه وهللا لوال دعوة أخینا سلیمان ألصبح موثقا يلعب به ولدان أھل 

.المدينة"

.391اإلرواء "م ن" عن أبي الدرداء."صحیح".

."إن عذاب ھذه األمة جعل في دنیاھا"-2109-953

: خط.959الصحیحة "ك" عن عبدهللا بن يزيد."صحیح".

ومن "إن عظم الجزاء مع عظم البالء وإن هللا تعالى إذا أحب قوما ابتالھم فمن رضي فله الرضا-2110

.سخط فله السخط"

.146، الصحیحة 1566المشكاة "ت ھـ" عن أنس."حسن".

وأردت 1"إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة لیقطع على الصالة فأمكنني هللا منه فذعته-2111-954

أخي سلیمان أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا و تنظروا إلیه كلكم فذكرت قول 

دِي} ْ ْ بَع دٍ مِن َحَ ِ بَغِي أل ْ لْكاً ال يَن ْ لِي مُ رْ لِي وَھَب فِ ْ ِ اغ . فرده هللا خاسئا"{رَبّ

"حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن علما ال ينتفع به ككنز ال ينفق منه في سبیل هللا"-2112

: حم، الدارمي، طس، ابن عبد البر. 118رغیب صحیح الت"ابن عساكر" عن أبي ھريرة."حسن".

."إن عم الرجل صنو أبیه"-2113

.858اإلرواء "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

"إن غلظ جلد الكافر اثنان و أربعون ذراعا بذراع-2114

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نى: خنقته ودفعته بشدة. األصل: "فذعته" وھو خطأ بین، والمع1

.وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جھنم ما بین مكة و المدينة"1الجبار- 425-ص 

. 342، األسماء 1105، الصحیحة 5675المشكاة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".



م حالال وال أحل حراما "إن فاطمة بضعة مني و أنا أتخوف أن تفتن في دينھا و إني لست أحر-2115-950

.ولكن وهللا ال تجتمع بنت رسول هللا وبنت عدو هللا تحت رجل واحد أبدا"

.1654مختصر مسلم "حم ق د ھـ" عن المسور بن مخرمة."صحیح".

"إن فسطاط المسلمین يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لھا دمشق من خیر مدائن -2116

.الشام"

وزاد أحمد، والحاكم.35فضائل دمشق "د" عن أبي الدرداء."صحیح".

."إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"-2117

. 1667مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن أنس "ن" عن أبي موسى "ن" عن عائشة."صحیح".

.ن األغنیاء يوم القیامة إلى الجنة بأربعین خريفا""إن فقراء المھاجرين يسبقو-2118

.2076: حم مختصر مسلم 5258المشكاة "م" عن ابن عمرو."صحیح".

فظل ساخطا لقد ھممت أن ال أقبل ھدية إال 2"إن فالنا أھدى إلي ناقة فعوضته منھا ست بكرات-2119

.من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي"

. 1684، الصحیحة 3022المشكاة "حم ت" عن أبي ھريرة.صحیح"."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي جبار من جبابرة اآلدمیین ممن كان في القرون األولى، ممن كان أعظم خلقا، وأطول أعضاء وذراعا 1

. من الناس. كذا في "المستدرك" عن شیخه أبي بكر ابن إسحاق

جمع "بكرة" بالفتح، وھي الفتیة من اإلبل. 2

"إن في الجمعة لساعة ال يوافقھا عبد مسلم و ھو قائم يصلي يسأل هللا فیھا -2120- 426-ص 

.خیرا إال أعطاه هللا إياه"

.401مختصر مسلم "مالك حم م ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القیامة ال يدخل منه أحد غیرھم يقال: "إن في الجنة بابا يق-2121

.أين الصائمون؟ فیقومون فیدخلون منه فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد"

"حم ق" عن سھل بن سعد."صحیح".

.ثم تشقق األنھار بعد""إن في الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر -2122

: حب، الدارمي.5650المشكاة "حم ت" عن معاوية بن حیدة."صحیح".

"إن في الجنة غرفا يرى ظاھرھا من باطنھا و باطنھا من ظاھرھا أعدھا هللا تعالى لمن أطعم -2123

.الطعام و أالن الكالم و تابع الصیام و صلى باللیل و الناس نیام"

، 938صحیح الترغیب "حم حب ھب" عن أبي مالك األشعري "ت" عن علي."."حسن

. 1233-1232المشكاة 

المسك فتھب ريح الشمال فتحثوا في 1"إن في الجنة لسوقا يأتونھا كل جمعة فیھا كثبان-2124-956

نا وجماال فیقول لھم وجوھھم و ثیابھم فیزدادون حسنا وجماال فیرجعون إلى أھلیھم و قد ازدادوا حس

.أھلوھم: و هللا لقد ازددتم بعدنا حسنا و جماال فیقولون: و أنتم و هللا لقد ازددتم بعدنا حسنا و جماال"



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع "كثیب" وھو الرمل المستطیل المحدودب. 1

: الدارمي، وأبو نعیم. 4/267الترغیب "حم م" عن أنس."صحیح".- 427-ص 

.في ظلھا مائة عام ما يقطعھا"1"إن في الجنة لشجرة يسیر الراكب الجواد المضمر السريع-2125

"حم خ م ت" عن أنس "ق" عن سھل بن سعد "حم ق ت" عن أبي سعید "ق ت ھـ" عن "صحیح".

.1965مختصر مسلم أبي ھريرة.

مائة درجة أعدھا هللا للمجاھدين في سبیل هللا ما بین الدرجتین كما بین "إن في الجنة-2126-957

السماء واألرض فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة و أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن 

.ومنه تفجر أنھار الجنة"

.921الصحیحة "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.لجنة ما ال عین رأت و ال أذن سمعت وال خطر على قلب أحد""إن في ا-2127

: حم، م. 4/276الترغیب "طب" عن سھل بن سعد."صحیح".

."إن في الحجم شفاء"-2128

نحوه.1480: خ، مختصر مسلم 864الصحیحة "م" عن جابر."صحیح".

."إن في الصالة شغال"-2129

.856صحیح أبي داود م ق د ھـ" ابن مسعود."ش ح"صحیح".

"إن في اللیل لساعة ال يوافقھا عبد مسلم يسأل هللا تعالى فیھا خیرا من أمر الدنیا واآلخرة إال -2130

.أعطاه إياه وذلك كل لیلة"

.196الروض النضیر "حم م" عن جابر."صحیح".

ر منافقا ال يدخلون الجنة و ال"إن في أمتي اثني عش-2131-958

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "الرابع" والتصويب من "الجامعین". 1

: سراج 2الدبیلة1يجدون ريحھا حتى يلج الجمل في سم الخیاط ثمانیة منھم تكفیكھم- 428-ص 

.من النار يظھر في أكتافھم حتى ينجم من صدورھم"

.1940، مختصر مسلم 8/123مسلم "م" عن حذيفة."صحیح".

."إن في أمتي خسفا ومسخا وقذفا"-2132

. 2/393الروض النضیر "طب" عن سعید بن أبي راشد."صحیح".

."إن في ثقیف كذابا و مبیرا"-2133

. 1753ختصر مسلم ، م6/351حم "حم م" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح".

."إن في حوضي من األباريق بعدد نجوم السماء"-2134-959

: ق. 192شرح الطحاوية "ت" عن أنس."صحیح".



."إن في عجوة العالیة شفاء وإنھا ترياق من أول البكرة"-2135-960

.1475مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح".

.لخصلتین يحبھما هللا تعالى: الحلم واألناة""إن فیك-2136

.1، مختصر مسلم 406الروض النضیر "م ت" عن ابن عباس."صحیح".

."إن في مال الرجل فتنة وفى زوجته فتنة وولده"-2137

.3"طب" عن حذيفة"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل تبعا للزيادة "تكفھم" والتصويب من "مسلم".1

بضم الدال وھي خراج ودمل كبیر تظھر في ا لجوف، فتقتل صاحبھا غالبا كما في "النھاية"، وقد 2

فسرھا النبي صلى هللا علیه وسلم في الحديث بقوله "سراج..." قال ابن مالك: عبر عنھا بالسراج 

لمبالغة. وھوشعلة المصباح ل

قلت: ھو مختصر الحديث اآلتي بلفظ: "فتنة الرجل في أھله وماله...". 3

"إن قدر حوضي كما بین أيلة و صنعاء من الیمن و إن فیه من األباريق كعدد -2138- 429-ص 

.نجوم السماء"

.192شرح الطحاوية "حم ق" عن أنس."صحیح".

.انة ال يبغیھم العثرات أحد إال كبه هللا لمنخريه""إن قريشا أھل أم-2139

.1688الصحیحة "ابن عساكر" عن جابر "خد طب" عن رفاعة بن رافع."حسن".

"إن قريشا حديثو عھد بجاھلیة و مصیبة وإني أردت أن أحبوھم وأتألفھم أما ترضون أن يرجع -2140-961

إلى بیوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي األنصار الناس بالدنیا وترجعون برسول هللا 

.وشعبھم"

.7/106، م 3/154خ "ت" عن أنس."صحیح".

."إن قلوب بني آدم كلھا بین أصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حیث شاء"-2141

.1689الصحیحة "حم م" عن ابن عمر."صحیح".

."إن كذبا علي لیس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"-2142

.862مختصر مسلم "ق" عن المغیرة "ع" عن سعید بن زيد."صحیح".

."إن كسر عظم المسلم میتا ككسره حیا"-2143

: حم، الطحاوي، حب، ابن الجارود، 233أحكام الجنائز"عب ص د ھـ" عن عائشة."صحیح".

قط، ھق. 

."إن كل صالة تحط ما بین يديھا من خطیئة"-2144- 430-ص 

.3879: تمام، طب 361صحیح الترغیب "حم طب" عن أبي أيوب."صحیح".

.""إن لبیوتكم عمارا فحرجوا علیھن ثالثا فإن بدا لكم بعد ذلك منھن شيء فاقتلوه-2145-962



.1498، مختصر مسلم 3136الضعیفة "ت" عن أبي سعید."صحیح".

."إن لصاحب الحق مقاال"-2146

، أحاديث البیوع: 937الروض النضیر "حم" عن عائشة "حل" عن أبي حمید الساعدي."صحیح".

.957أبي حمید، مختصر مسلم –عائشة. طب، طص –أبي ھريرة. أبو الشیخ –ق 

."إن لكل أمة أمینا وإن أمین ھذه األمة أبو عبیدة بن الجراح"-2147

أنس. –7/129. م 281، 245، 189، 184، 175، 3/133حم .1"خ" عن أنس"صحیح".

."إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال"-2148

.592الصحیحة "ت ك" عن كعب بن عیاض."صحیح".

."إن لكل دين خلقا وإن خلق اإلسالم الحیاء"-2149

.940، الصحیحة 41الروض النضیر "ھـ" عن أنس وابن عباس."حسن".

"إن لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة اإليمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه وما -2150

.أخطأه لم يكن لیصیبه"

.1690الصحیحة لدرداء."حم طب" عن أبي ا"صحیح".

"إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن صاحبھا سدد وقارب فارجوه وإن أشیر إلیه باألصابع فال -2151

.2تعدوه"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2154وانظر 895، 868و"أرحم بأمتي..." رقم انظر "أرأف أمتي..."1

ئا، وال تعتقدوه صالحا لكونه من المرائین، حیث جعل أوقات فترته عبادة، وھو ال يتصور إال أي التعدوه شی2

. 5/101فیما يتعلق به رياء وسمعة. كذا في "المرقاة" 

: حم، حب.51، السنة 55صحیح الترغیب "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".- 431-ص 

كان فترته إلى سنتي فقد اھتدى و من كانت إلى غیر "إن لكل عمل شرة و لكل شرة فترة فمن -2152

.ذلك فقد ھلك"

: حم، حب.51، السنة 55صحیح الترغیب "ھب" عن ابن عمرو."صحیح".

."إن لكل غادر لواء يوم القیامة يعرف به عند استه"-2153

.1690الصحیحة .1"الطیالسي حم" عن أنس"صحیح".

."إن لكل نبي أمینا و أمیني أبو عبیدة بن الجراح"-2154

.2"حم" عن عمر"صحیح".

."إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبیر"-2155

نحوه.1643مختصر مسلم "خ ت" عن جابر "ت ك" عن علي."صحیح".

.دة وإني أرجوا أن أكون أكثرھم واردة""إن لكل نبي حوضا وإنھم يتباھون أيھم أكثر وار-2156

: تخ، السنة 1589، الصحیحة 5594، المشكاة 197شرح الطحاوية "ت" عن سمرة."صحیح".

.730إلى 697األحاديث 

"إن لكل نبي دعوة قد دعا بھا في أمته فاستجیب له وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم -2157

.القیامة"



.95مختصر مسلم "حم ق" عن أنس.."صحیح"

.وخلیل ربي"3"إن لكل نبي والة من النبیین وإن ولیي أبي-2158

: الطبري، الطحاوي، ك، خط.5769المشكاة "ت" عن ابن مسعود."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لصغیر". وفي "الكبیر" "أبي سعید" وھو الصواب كما بینته في المصدر كذا األصل تبعا ألصله "الجامع ا1

المذكور أعاله. 

. 2147و 1406انظر الحديث 2

يعني إبراھیم علیه السالم، ولفظ الحاكم: "وإن ولیي منھم أبي وخلیلي إبراھیم". 3

."إن لك ما احتسبت"-963-2159- 432-ص 

: حم، أبو عوانة، د، الدارمي، ھق.566یح أبي داود صح"ھـ" عن أبي."صحیح".

."إن لك من األجر على قدر نصبك ونفقتك"-2160

.2/113الترغیب "ك" عن عائشة."صحیح".

."إن لكم بكل خطوة درجة"-2161-964

"م" عن جابر."صحیح".

."ومنارا كمنار الطريق1"إن لإلسالم صوى-2162

.333الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

2163-.

.1691الصحیحة "طب" عن أبي عنبة."حسن".

افع العباد ويقرھا فیھم ما بذلوھا فإذا منعوھا نزعھا منھم -2164

.فحولھا إلى غیرھم"

: تمام، حل، 1692الصحیحة "ابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج طب حل" عن ابن عمر."حسن".

خط، ابن عساكر، الكالباذي. 

.اصته"-2165

: الطیالسي، حل، أبو عبید، 1582، الضعیفة 2/210الترغیب "حم ن ھـ ك" عن أنس."صحیح".

ابن النضر، ابن عساكر.

2166-.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة من الحجارة في الفیافي والمفاوز يستدل بھا على الطريق. ھي: أعالم منصوب1

: حم، 2288المشكاة "ق ت ھـ" عن أبي ھريرة "ابن عساكر" عن عمر."صحیح".- 433-ص 

.1864مختصر مسلم 



2167-

.الوتر"

انظر السابق."ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

2168-.

: أبو الشیخ، القضاعي، الواحدي.1693الصحیحة "الحكیم البزار" عن أنس."حسن".

. مستجابة""-2169

.992الترغیب "حم" عن أبي ھريرة أو أبي سعید "سمويه" عن جابر."صحیح".

2170-.

.991الترغیب "ھـ" عن جابر "حم طب ھب" عن أبي أمامة."حسن".

.أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى"-2171

.163أحكام الجنائز "حم ق د ن ھـ" عن أسامة بن زيد."صحیح".

2172-965-

.عا وتسعین رحمة يرحم بھا عباده يوم القیامة"وبھا يتراحمون وبھا تعطف الوحوش على ولدھا وأخر تس

.1924مختصر مسلم "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

2173-966-

كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أھل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون هللا - 434-ص 

حاجاتكم فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء الدنیا فیسألھم ربھم وھو أعلم منھم: ما تنادوا: ھلموا إلى 

يقول عبادي؟ فیقولون: يسبحونك و يكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فیقول: ھل رأوني؟ فیقولون: ال وهللا 

تسبیحا ما رأوك فیقول: كیف لو رأوني؟ فیقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجیدا و أكثر لك

فیقول: فما يسألوني؟ فیقولون: يسألونك الجنة فیقول: و ھل رأوھا؟ فیقولون: ال وهللا يا رب ما رأوھا 

فیقول: فكیف لو أنھم رأوھا؟ فیقولون: لو أنھم رأوھا كانوا أشد علیھا حرصا وأشد لھا طلبا وأعظم فیھا 

أوھا؟ فیقولون: ال وهللا يا رب ما رأوھا فیقول: رغبة قال: فمم يتعوذون؟ فیقولون: من النار فیقول هللا: ھل ر

فكیف لو رأوھا؟ فیقولون: لو رأوھا كانوا أشد منھا فرارا و أشد لھا مخافة فیقول: فأشھدكم أني قد غفرت 

لھم فیقول ملك من المالئكة: فیھم فالن لیس منھم إنما جاء لحاجة! فیقول: ھم القوم ال يشقى بھم 

.جلیسھم"

.1890مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

2174-.

.21، فضل الصالة 924المشكاة "حم ن حب ك" عن ابن مسعود."صحیح".

.في المرء من الخیر و الشر"-2175

: الديلمي.1694الصحیحة "ك ھب" عن أنس."صحیح".

2176-

ال يصلي علي عبد صالة إال



.صلى علیه عشر أمثالھا"- 435-ص 

: تخ، أبو الشیخ.1530الصحیحة ب" عن عمار بن ياسر."ط"حسن".

ال يغلق حتى تطلع الشمس من 1"إن للتوبة بابا عرض ما بین مصراعیه ما بین المشرق والمغرب-2177

.مغربھا"

. 4/73الترغیب "طب" عن صفوان بن عسال."حسن".

أول وقت صالة الظھر حین تزول الشمس وآخر وقتھا حین يدخل "إن للصالة أوال و آخرا و إن -2178-967

حین يدخل وقتھا وإن آخر وقتھا حین تصفر الشمس وإن أول وقت 2وقت العصر وإن أول وقت العصر

المغرب حین تغرب الشمس وإن آخر وقتھا حین يغیب الشفق وإن أول وقت العشاء اآلخرة حین يغیب 

للیل وإن أول وقت الفجر حین يطلع الفجر و إن آخر وقتھا حین تطلع الشفق وإن آخر وقتھا حین ينتصف ا

.الشمس"

: الطحاوي، خط، ھق.1696الصحیحة "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن للطاعم الشاكر من األجر مثل ما للصائم الصابر"-2179

، ت، ابن ماجه، حب، تخ. : حم655الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجیا منھا نجا سعد بن معاذ"-2180

ابن عمر.–: البغوي، الطحاوي، ابن سعد 1695الصحیحة "حم" عن عائشة."صحیح".

."إن للقرشي مثل قوة الرجلین من غیر قريش"-2181

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفظ ابن ماجه وغیره: "عرضه سبعون سنة" وسیأتي بتمامه بلفظ: "إن من قبل مغرب الشمس باب 1

مفتوحا...". 

يعني حین يصیر ظل الشيء مثله. 2

: الطحاوي، الطیالسي، 1697الصحیحة "حم حب ك" عن جبیر."صحیح".- 436-ص 

حل، ھق. 

من لؤلؤة واحدة مجوفة طولھا ستون میال للمؤمن فیھا أھلون يطوف "إن للمؤمن في الجنة لخیمة-2182

.علیھم المؤمن فال يرى بعضھم بعضا"

.1966مختصر مسلم "م" عن أبي موسى."صحیح".

."إن للموت فزعا فإذا رأيتم جنازة فقوموا"-2183-968

.472، مختصر مسلم 335،354، 3/319حم "ن حب" عن جابر."صحیح".

."إن لھذا الحجر لسانا و شفتین يشھد لمن استلمه يوم القیامة بحق"-2184-969

: ابن خزيمة، حب، الضیاء.2/122الترغیب "حب ك" عن ابن عباس."صحیح".

."2ھكذاكأوابد الوحش فإذا غلبكم منھا شيء فافعلوا به 1"إن لھذه اإلبل أوابد-2185-970

.1250مختصر مسلم " عن رافع بن خديج.4"حم ق "صحیح".

"إن لھذه البیوت عوامر فإذا رأيتم شیئا منھا فحرجوا علیھا ثالثا فإن ذھب و إال فاقتلوه فإنه -2186-971

.كافر"



.1498، مختصر مسلم 3163الضعیفة "م" عن أبي سعید."صحیح".

."-يعني اللبن-"إن له دسما -2187-972

.190صحیح أبي داود " عن ابن عباس "ھـ" عن أنس.3"ق "صحیح".

.-يعني ولده إبراھیم-"إن له مرضعا في الجنة" -2188-973

: الطیالسي، حم، ابن سعد، ك.3202الضعیفة " عن البراء.3"ق "صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع آبدة، وھي التي قد تأبدت، أي توحشت ونفرت من اإلنس. 1

أي: ارموھا بالسھام حتى تحبسوھا، وتتمكنوا من نحرھا، وإال فاقتلوھا ثم كلوھا. 2

"إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر: الذي يحشر الناس -2189- 437-ص 

.احي: الذي يمحو هللا بي الكفر وأنا العاقب"على قدمي وأنا الم

.1950مختصر مسلم "مالك ق ت ن" عن جبیر بن مطعم."صحیح".

."إن ما بین مصراعین في الجنة لمسیرة أربعین سنة"-2190

اء معاوية بن حیدة، طب، الضی–: حم، حب، حل 1698الصحیحة "حم ع" عن أبي سعید."صحیح".

عبد هللا بن سالم. –

.إن ما قد قدر في الرحم سیكون""-2191

.1032الصحیحة "ن" عن أبي سعید الزرقي."حسن".

"إن مثل الذي يعمل السیئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت علیه درع ضیقة قد خنقته ثم -2192

.يخرج إلى األرض"عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت األخرى حتى

: حم. 2375المشكاة "طب" عن عقبة بن عامر."حسن".

"إن مثل الذي يعود في عطیته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قیئه فأكله".-2193

: حم.1699الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.الركن الیماني يحطان الخطايا حطا""إن مسح الحجر األسود و-2194

: ت. 2580المشكاة "حم" عن ابن عمر."صحیح".

.وملحه فانظر إلى ما يصیر"1"إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثال للدنیا وإن قزحه-2195

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القدر كالكمون والكزبرة. أي توبله، من القزح، وھو التابل الذي يطرح في1

: عم، ھق.382الصحیحة "حب طب" عن أبي."حسن".- 438-ص 

"إن مع الدجال إذا خرج ماء و نارا فأما الذي يرى الناس أنھا النار فماء بارد و أما الذي يرى -2196-974

.أنھا نار فإنه عذب بارد"الناس أنھا ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فلیقع في الذي يرى

"خ" عن حذيفة."صحیح".



2197-975-

دما وال يعضد بھا شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فیھا فقولوا: إن هللا قد 

ذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نھار ثم عادت حرمتھا الیوم كحرمتھا باألمس ولیبلغ أ

.الشاھد الغائب"

نحوه. 766، مختصر مسلم 887مختصر البخاري "حم ق ت ن" عن أبي شريح."صحیح".

لي علیك أحد من أمتك إال صلیت "إن ملكا أتاني فقال: إن ربك يقول لك: أما ترضى أن ال يص-2198-976

.علیه عشرا و ال يسلم علیك إال سلمت علیه عشرا؟ قلت: بلى"

.2/279الترغیب "ن" عن أبي طلحة."حسن".

"إن من إجالل هللا إكرام ذي الشیبة المسلم و حامل القرآن غیر الغالي فیه و الجافي عنه و إكرام -2199

.1"ذي السلطان المقسط

: أبو عبید، الھیثم بن كلیب 4972، المشكاة 93صحیح الترغیب "د" عن أبي موسى."حسن".

طلحة بن عبید هللا بن كريز مرسال. –

.إن من أحبكم إلي أحسنكم أخالقا""-2200

. 792الصحیحة "خ" عن ابن عمرو."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغلو: تجاوز الحد، والجفاء: الترك، والمقسط: العدل. 1

"إن من أحبكم إلي و أقربكم مني مجلسا يوم القیامة أحاسنكم أخالقا و -977-2201- 439-ص 

إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القیامة الثرثارون والمتشدقون والمتفیھقون قالوا: يا رسول هللا ما 

.: المتكبرون"المتفیھقون؟ قال

.791الصحیحة "ت" عن جابر."حسن".

."إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى هللا"-2202-978

.2/215الترغیب "ھـ" عن جابر."صحیح".

.حق""إن من أربى الربا االستطالة في عرض المسلم بغیر-2203

: و"المختارة". 5045المشكاة "حم د" عن سعید بن زيد."صحیح".

."إن من أشد الناس عذابا يوم القیامة الذين يشبھون بخلق هللا"-2204-979

.1368مختصر مسلم "م ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

ن نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلو-2205-980

.قوما عراض الوجوه كأن وجوھھم المجان المطرقة"

"حم خ ھـ" عن عمرو بن تغلب."صحیح".

"إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظھر الجھل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذھب الرجال -2206

.امرأة قیم واحد"وتبقى النساء حتى يكون لخمسین

.1856مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن أنس."صحیح".

."إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند األصاغر"-2207



: ابن المبارك، أبو عمرو 695الصحیحة "طب" عن أبي أمیة الجمحي."صحیح".- 440-ص 

الداني، الاللكائي. 

.ب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه"إن من أطی"-2208-981

أحاديث البیوع: حم، ن، ت، الدارمي، ابن ماجه، الطیالسي. "د ك" عن عائشة."صحیح".

.1"إن من أعظم الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر"-2209-982

.491الصحیحة "ت" عن أبي سعید."صحیح".

الفرى أن يدعى الرجل إلى غیر أبیه أو يرى عینیه ما لم تريا ويقول على رسول هللا "إن من أعظم -2210

.صلى هللا علیه وسلم ما لم يقل"

"خ" عن واثلة."صحیح".

."إن من أفرى الفرى أن يرى الرجل عینه في المنام ما لم تر"-2211

"حم" عن ابن عمر."صحیح".

"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فیه خلق آدم و فیه قبض وفیه النفخة وفیه الصعقة فأكثروا علي -2212

.من الصالة فیه فإن صالتكم معروضة علي إن هللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاء"

بن وا698، صحیح الترغیب 1361المشكاة "حم د ن ھـ حب ك" عن أوس بن أوس."صحیح".

خزيمة. 

2213-

فأدخل فیھا مثل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم بلفظ "أفضل الجھاد" مع مزيد من المصادر. 1

.يوم القیامة"جناح بعوضة إال جعلت نكتة في قلبه إلى- 441-ص 

. 3777المشكاة "حم ت حب ك" عن عبدهللا بن أنیس."حسن".

.إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه: يلعن أبا الرجل فیلعن أباه و يلعن أمه فیلعن أمه""-2214-983

.3/221الترغیب "د" عن ابن عمرو."صحیح".

.یان سحرا وإن من الشعر حكما""إن من الب-2215

: حب، ك. 1731الصحیحة "حم د" ابن عباس."صحیح".

."إن من البیان لسحرا"-2216

.4783المشكاة "مالك حم خ د ت" ابن عمر."صحیح".

خمرا وإن من إن من الحنطة خمرا وإن من الشعیر خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الزبیب "-2217-984

.العسل خمرا وأنا أنھى عن كل مسكر"

.1593، الصحیحة 3647المشكاة "حم ت ھـ ك" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

"إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقھا وإنھا مثل المسلم فحدثوني ما ھي؟ ثم قال: ھي -2218-985



.النخلة"

"حم ق ت" عن ابن عمر."صحیح".

.إن من الشعر حكمة""-2219-986

"حم ق د ھـ" عن أبي "ت" ابن مسعود "طب" عن عمرو بن عوف وأبي بكرة "حل" عن "صحیح".

. 4784المشكاة أبي ھريرة "خط" عن عائشة وحسان بن ثابت "ابن عساكر" عن عمر.

من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من "إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن-2220-987

.الشعیر خمرا"

.3647المشكاة "د" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

"إن من الغیرة ما يحب هللا و منھا ما يبغض هللا و إن من الخیالء ما يحب -988-2221- 442-ص 

الغیرة في الريبة و أما الغیرة التي يبغض هللا فالغیرة هللا و منھا ما يبغض هللا فأما الغیرة التي يحبھا هللا ف

في غیر الريبة وأما الخیالء التي يحبھا هللا فاختیال الرجل في القتال و اختیاله عند الصدقة وأما الخیالء 

.التي يبغض هللا فاختیال الرجل في البغي والفخر"

.1999اإلرواء"حم د ن حب" جابر بن عتیك."حسن".

"إن من الفطرة: المضمضة واالستنشاق والسواك وقص الشوارب وتقلیم األظفار ونتف اإلبط -2222

.واالنتضاح بالماء واالختتان"1واالستحداد وغسل البراجم

.44صحیح أبي داود "حم ش د ھـ" عن عمار بن ياسر."حسن".

الیق للشر وإن من الناس ناسا مفاتیح للشر مغالیق للخیر "إن من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغ-2223

.فطوبى لمن جعل هللا مفاتیح الخیر على يديه وويل لمن جعل هللا مفاتیح الشر على يديه"

.1332الصحیحة "ھـ" عن أنس."حسن".

."إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولھم ينكرون المنكر"-2224

.1700الصحیحة "حم" عن رجل."صحیح".

."إن من تمام الصالة إقامة الصف"-2225

نحوه من رواية أنس عند البخاري ومسلم وابن 494صحیح الترغیب "حم" عن جابر."صحیح".

ماجه. 

."إن من شر الناس عند هللا يوم القیامة ذا الوجھین"-2226-989

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي العقد في ظھور األصابع يجتمع فیھا الوسخ. 1

. 8/27، م 4/395خ "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".- 443-ص 

"إن من ضئضئ ھذا قوما يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرھم يقتلون أھل اإلسالم ويدعون أھل -2227-990

.يمرق السھم من الرمیة لئن أدركتھم ألقتلنھم قتل عاد"األوثان يمرقون من اإلسالم كما

.864اإلرواء "ق د ن" عن أبي سعید."صحیح".



."إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره"-2228

.3460المشكاة "حم ق د ن ھـ" أنس."صحیح".

عرضه سبعون سنة فال يزال ذلك الباب مفتوحا 1توحا"إن من قبل مغرب الشمس بابا مف-2229-991

حتى تطلع الشمس نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 

.في إيمانھا خیرا"

: حم، الحمیدي، ت، حل.4/73الترغیب "ھـ" عن صفوان بن عسال."حسن".

.الم النبوة األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت""إن مما أدرك الناس من ك-2230

.684الصحیحة "حم خ د ھـ" عن ابن مسعود "حم" عن حذيفة."صحیح".

"إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو -2231

ا أجراه أو صدقة أخرجھا من ماله في صحته وحیاته تلحقه من مسجدا بناه أو بیتا البن السبیل بناه أو نھر

.بعد موته"

. 1079، اإلرواء 176، أحكام الجنائز 254المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2177زاد أحمد وغیره: "للتوبة"، وقد مضى من رواية الطبراني نحوه 1

."إن موجبات المغفرة بذل السالم وحسن الكالم"-2232- 444-ص 

: الخرائطي، القضاعي.1035الصحیحة "طب" عن ھانئ بن يزيد."صحیح".

."إن من ورائكم أياما ينزل فیھا الجھل ويرفع فیھا العلم ويكثر فیھا الھرج: القتل"-2233-992

.59-8/58، م 4/368خ موسى."ت ھـ" عن أبي "صحیح".

."إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فیه أجر خمسین شھیدا منكم"-2234-993

.494الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

."إن من يمن المرأة تیسیر خطبتھا وتیسیر صداقھا و تیسیر رحمھا"-2235

: حب.1986، اإلرواء 826الروض النضیر عائشة."حم ك ھق" عن"حسن".

."إن منكم رجاال ال أعطیھم شیئا أكلھم إلى إيمانھم منھم فرات بن حیان"-2236-994

. 1701الصحیحة "حم د ك ھن" عن الفرات بن حیان "حم" عن بعض الصحابة."صحیح".

نھم من تأخذه إلى ركبتیه ومنھم من تأخذه إلى حجزته "إن منھم من تأخذه النار إلى كعبیه و م-2237

.ومنھم من تأخذه إلى عنقه"

.1979مختصر مسلم "حم م" عن سمرة."صحیح".

"إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه هللا آدم قال أنت أبونا -2238-995

نت الذي نفخ هللا فیك من روحه وعلمك األسماء كلھا وأمر المالئكة فسجدوا آدم؟ فقال له آدم: نعم قال أ

لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من



الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائیل الذي - 445-ص 

لقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت أن ذلك كان كلمك هللا من وراء حجاب لم يجعل بینك وبینه رسوال من خ

في كتاب هللا قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فبم تلومني في شيء سبق من هللا فیه القضاء قبلي؟ 

.فحج آدم موسى فحج آدم موسى"

: ابن خزيمة، اآلجري. 137، السنة 1702الصحیحة "د" عن عمر."حسن".

ان رجال حییا ستیرا ال يرى من جلده شيء استحیاء منه فآذاه من آذاه من إن موسى ك"-2239-996

وإما آفة وإن هللا عز 1بني إسرائیل فقالوا: ما استتر ھذا التستر إال من عیب بجلده إما برص وإما أدرة

یابه وجل أراد أن يبرئه مما قالوا فخال يوما وحده فوضع ثیابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ث

لیأخذھا وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر! حتى 

انتھى إلى مأل من بني إسرائیل فرأوه عريانا أحسن ما خلق هللا وبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه 

الثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله من أثر ضربه ث2فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوهللا إن بالحجر لندبا

دَ اللَّ تعالى:  نْ ُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِ ى فَبَرَّأَه َ ا مُوس ا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ هِ {يَا أَيُّھَ

یھا} . "وَجِ

"حم خ ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ماھم التحلیق يقرءون القرآن ال يجاوز حلوقھم يمرقون من الدين كما "إن ناسا من أمتي سی-2240-997

يمرق السھم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي نفخة في الحصبة. 1

األثر من الضرب. 2

.الرمیة ھم شر الخلق والخلیقة"- 446-ص 

"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منھم فحذروه ثالث مرات ثم إن بدا لكم "إن-2241-998

.بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثالث"

: م. 3163الضعیفة "حم د" أبي سعید."صحیح".

يعلمون فضل من أثقل الصالة على المنافقین ولو-يعني العشاء والصبح-"إن ھاتین الصالتین -2242-999

ما فیھما ألتوھما ولو حبوا علیكم بالصف المقدم فإنه مثل صف المالئكة ولو تعلمون فضیلته البتدرتموه 

وصالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلین أزكى من صالته مع الرجل وما كان 

.1أكثر فھو أحب إلى هللا تعالى"

, 409، صحیح الترغیب 563حب ك" عن أبي. صحیح أبي داود "حم د ن ھـ، "صحیح".2"حسن"

"إن ھذا اخترط سیفي و أنا نائم فاستیقظت وھو في يده صلتا فقال لي: من يمنعك مني؟ - 2243-1000

.قلت: هللا؟ فھا ھو ذا جالسا!"

"حم ق ن" عن جابر."صحیح".



.أحد إال كبه هللا على وجھه ما أقاموا الدين""إن ھذا األمر في قريش ال يعاديھم - 2244-1001

"حم خ" عن معاوية."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ھذه الفضیلة إنما ھي لصالة الجماعة المشروعة، فھي ال تشمل بداھة الجماعة التي قام 1

دھا التي تفعل في المسجد الذي له إمام الدلیل الشرعي على كراھتھا، مثل الجماعة الثانیة وما بع

راتب ومؤذن راتب، فإنھا ال تشرع، لمخالفتھا لعمل السلف، ولذلك ذھب جماعة من األئمة إلى كراھتھا، 

كاإلمام مالك في "المدونة" والشافعي في "األم"، وكالمه فیه نفیس فراجعه. 

.1/166إن كلمة حسن وضعتھا من "صحیح الترغیب" 2

."إن ھذا الدينار و الدرھم أھلكا من قبلكم ھما مھلكاكم"-2245- 447-ص 

.1703الصحیحة "طب ھب" عن ابن مسعود وعن أبي موسى."صحیح".

."إن ھذا الدين متین فأوغلوا فیه برفق"-2246

جابر.–: النزار، ھق 2480الضعیف "حم" عن أنس."حسن".

ا الشھر قد حضركم وفیه لیلة خیر من ألف شھر من حرمھا فقد حرم الخیر كله وال "إن ھذ- 2247-1002

.خیرھا إال محروم"يحرم

.990، صحیح الترغیب 1964المشكاة "ھـ" عن سعید."حسن".

نھا "إن ھذا الطاعون رجز و بقیة عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال تخرجوا م- 2248-1003

.فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم بھا فال تدخلوھا"

.1484مختصر مسلم "حم م" عن أسامة بن زيد وسعد وخزيمة بن ثابت."صحیح".

."إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسر منه"-2249

.1484مختصر مسلم " عن عمر.3"حم ق "صحیح".

"إن ھذا المال خضر حلو فمن أخذه بحقه بورك له فیه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فیه -2250

.وكان كالذي يأكل وال يشبع والید العلیا خیر من الید السفلى"

.561مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن حكیم بن حزام."صحیح".

بحقه بورك فیه ورب متخوض فیما شاءت نفسه من مال "إن ھذا المال خضرة حلوة فمن أصابه -2251

.هللا ورسوله لیس له يوم القیمة إال النار"

: ابن أبي عاصم، وعم 1592، الصحیحة 4017المشكاة "حم ت" عن خولة بنت قیس."صحیح".

في "الزھد". 

ي ضرار.عمرة بنت الحارث بن أب–طب الحارث ابن أبي ضرار.- 448-ص 

."إن ھذا المسجد ال يبال فیه و إنما بني لذكر هللا و الصالة"- 2252-1004

: حم، حب. 404صحیح أبي داود "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

رجز أھلك هللا به األمم قبلكم و قد بقي منه في األرض شيء يجيء أحیانا 1"إن ھذا الوباء- 2253-1005



.فإذا وقع بأرض فال تخرجوا منھا فرارا وإذا سمعتم به في أرض فال تأتوھا"و يذھب أحیانا 

.1484مختصر مسلم "حم ق ن" عن أسامة بن زيد."صحیح".

"إن ھذا أمر كتبه هللا على بنات آدم فاغتسلي وأھلي بالحج و اقضي ما يقضي الحاج غیر - 2254-1006

.أن ال تطوفي بالبیت وال تصلي"

.66مختصر مسلم "حم م د" عن جابر."صحیح".

."إن ھذا أمر كتبه هللا على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غیر أن ال تطوفي بالبیت"- 2255-1007

.660مختصر مسلم "ق د ن" عن عائشة."صحیح".

ع-"إن ھذا بكى لما فقد من الذكر" - 2256-1008 ْ .-يعني الجِذ

"حم خ" عن جابر."صحیح".

"إن ھذا ملك لم ينزل األرض قط قبل ھذه اللیلة استأذن ربه أن يسلم علي و يبشرني بأن - 2257-1009

.فاطمة سیدة نساء أھل الجنة و أن الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة"

: حم، حب، طب.796الصحیحة "ت" عن حذيفة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معني: الطاعون والمرض العام. رجز: أي عذاب. 1

"إن ھذا يوم جعله هللا عیدا للمسلمین فمن جاء إلى الجمعة فلیغتسل - 1010-2258- 449-ص 

.وإن كان طیب فلیمس منه وعلیكم بالسواك"

الترغیب شافعي" عن عبید بن السباق مرسال "ھـ" عنه عن ابن عباس."مالك ال"صحیح".

أبي ھريرة.-: طص2/253

"إن ھذا يوم رخص لكم إذا أنتم رمیتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إال - 1010/1–1/ 2258

ترموا الجمرة حتى تطوفوا النساء فإذا أمسیتم قبل أن تطوفوا بھذا البیت صرتم حرما كھیئتكم قبل أن 

.بت"

. 1014الضعیفة "حم د ك" عن أم سلمة."."

"إن ھذا يوم كان يصومه أھل الجاھلیة فمن أحب أن يصومه فلیصمه ومن أحب أن يتركه - 2259-1011

.-يعني يوم عاشوراء-فلیتركه" 

عن عائشة. 611مسلم مختصر "م" عن ابن عمر."صحیح".

"إن ھذه اآليات التي يرسل هللا ال تكون لموت أحد وال لحیاته ولكن هللا يرسلھا يخوف بھا - 2260-1012

.عباده فإذا رأيتم منھا شیئا فافزعوا إلى ذكر هللا ودعائه و استغفاره"

"ق ن" عن أبي موسى."صحیح".

أمة مرحومة عذابھا بأيديھا فإذا كان يوم القیامة دفع إلى كل رجل من "إن ھذه األمة- 2261-1013

.المسلمین رجل من المشركین فیقال: ھذا فداؤك من النار"

.1381الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح".

من عذاب القبر "إن ھذه األمة تبتلى في قبورھا فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم - 2262-1014

الذي أسمع منه تعوذوا



- 450-ص 

.

. 159، الصحیحة 493مختصر مسلم "حم م" عن زيد بن ثابت."صحیح".

"إن ھذ- 2263-1015

.الخبائث"

. 1017، الصحیحة 4صحیح أبي داود "حم د ن ھـ حب ك" عن زيد بن أرقم."صحیح".

.إن ھذه الصدقات إنما ھي أوساخ الناس وإنھا ال تحل لمحمد و ال آلل محمد""- 2264-1016

د ن" عن المطلب بن ربعیة."م "صحیح".

"إن ھذه الصالة ال يصلح فیھا شيء من كالم الناس إنما ھو التسبیح و التكبیر و قراءة - 2265-1017

.القرآن"

، مختصر 390، اإلرواء 862صحیح أبي داود "حم م د ن" عن معاوية بن الحكم."صحیح".

. 333مسلم 

عرضت على من كان قبلكم فضیعوھا فمن حافظ منكم الیوم - يعني العصر- لصالة "إن ھذه ا- 2266-1018

.1علیھا كان له أجره مرتین وال صالة بعدھا حتى يطلع الشاھد"

.215مختصر مسلم "م ن" عن أبي بصرة الغفاري."صحیح".

.نورھا لھم بصالتي علیھم""إن ھذه القبور ممتلئة على أھلھا ظلمة وإن هللا ي- 2267-1019

. 87، أحكام الجنائز خ 736اإلرواء "حم" عن أنس "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إن ھذه المساجد ال تصلح لشيء من القذر- 2268-1020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: النجم. 1

.آن وذكر هللا والصالة"والبول والخالء إنما ھي لقراءة القر- 451-ص 

.186، مختصر مسلم 171اإلرواء "حم م" عن أنس."صحیح".

."إن ھذه النار إنما ھي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوھا عنكم"-2269

.1442مختصر مسلم "ق ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."إن ھذه ضجعة ال يحبھا هللا تعالى"- 2270-1021

: حم، حب، ھب. 4718المشكاة "حم ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.-يعني االضطجاع على البطن-إن ھذه ضجعة يبغضھا هللا تعالى""- 2271-1022

: حل، والضیاء.4719المشكاة قیس الغفاري.1"حم د ھـ" عن طخفة بن"صحیح".

ن ھذا عرق فإذا أدبرت الحیضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت "إن ھذه لیست بالحیضة ولك- 2272-1023

.فاتركي لھا الصالة"

: حم، ق، د، ت، ابن ماجه. 280صحیح أبي داود "ن ك" عن عائشة."صحیح".



.-يعني المعصفر-"إن ھذه من ثیاب الكفار فال تلبسوھا" - 2273-1204

: ابن سعد، ك.1704الصحیحة "حم م ن" عن ابن عمرو."صحیح".

.-يعني الذھب و الحرير- "إن ھذين حرام على ذكور أمتي حل إلناثھم"- 2274-1025

. 277اإلرواء "حم د ن ھـ" عن على "ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

"إن وسادك إذن لعريض طويل إنما ھو: سواد- 2275-1026

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 542سقطت من األصل تبعا لـ"الزيادة" 1

.اللیل وبیاض النھار"- 452-ص 

نحوه. 583، مختصر مسلم 3/1282، م930مختصر البخاري .1"حم د" عن عدي بن حاتم"صحیح".

"إن يأجوج ومأجوج لیحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي - 2276-1207

یھم: ارجعوا فستحفرونه غدا فیعیده هللا أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتھم وأراد هللا أن يبعثھم على عل

الناس حضروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي علیھم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء هللا 

ینشفون الماء ويتحصن و استثنوا فیعودون إلیه وھو كھیئته حین تركوه فیحفرونه ويخرجون على الناس ف

الناس منھم في حصونھم فیرمون سھامھم إلى السماء فترجع وعلیھا كھیئة الدم الذي اجفظ فیقولون: 

في أقفائھم فیقتلھم بھا والذي نفسي 3قھرنا أھل األرض وعلونا أھل السماء! فیبعث هللا علیھم نغفا

.من لحومھم ودمائھم"4بیده إن دواب األرض لتسمن وتشكر شكرا

: حب. 1735الصحیحة "حم د ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

اللیل و النھار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 6نفقة سحاء5"إن يمین هللا مألى ال يغیضھا- 2277-1028

.السموات و األرض؟ فإنه لم يغض ما في يمینه وعرشه على الماء وبیده األخرى القبض يرفع و يخفض"

"حم ق" عن أبي ھريرة.."صحیح"

"إن يوم االثنین والخمیس يغفر هللا فیھما لكل- 2278-1029

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقلته إلى ھنا ألنه ھو محله. 2241كان ھذا الحديث في األصل بعد الحديث المتقدم برقم 1

قلت: ولیس عندھما "طويل".2

دود تكون في اإلبل والغنم. ھو: 3

أي: تسمن وتمتلئ شحما. 4

ال تنقص وال يقل خیرھا. 5

دائمة العطاء. 6

.مسلم إال مھتجرين يقول: دعھما حتى يصطلحا"- 453-ص 

.8/11مسلم "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".



أعظم عند هللا من يوم األضحى ويوم "إن يوم الجمعة سید األيام وأعظمھا عند هللا وھو- 2279-1030

الفطر فیه خمس خالل: خلق هللا فیه آدم وأھبط هللا فیه آدم إلى األرض وفیه توفى هللا آدم وفیه ساعة 

ال يسأل هللا فیھا العبد شیئا إال أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وفیه تقوم الساعة وما من ملك مقرب وال 

.ل وال بحر إال وھو يشفق من يوم الجمعة أن تقوم فیه الساعة"سماء وال أرض وال رياح وال جبا

.695صحیح الترغیب "حم ھـ" عن أبي لبابة بن عبدالمنذر."حسن".

."إنا آل محمد ال تحل لنا الصدقة"-2280

. 879اإلرواء "حم حب" عن الحسن بن على."صحیح".

.آل محمد ال تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسھم""إنا - 2281-1031

.879اإلرواء "حم د ن حب ك" عن أبي رافع."صحیح".

."إنا أمة أمیة ال نكتب و ال نحسب"-2282

.576مختصر مسلم "ق د ن" عن ابن عمر."صحیح".

.ه نقشا فال ينقش أحد على نقشه""إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فی- 2283-1032

"خ ن ھـ" عن أنس."صحیح".

كنا نھیناكم عن لحومھا أن تأكلوھا فوق1"إنا- 2284-1033
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ا" األصل "إنما" وكذا في "الزيادة"، والتصحیح من "أبي داود ", وكان وضع في األصل في فصل "إنم1

فنقلته إلى ھنا. 

أال وإن ھذه األيام أيام 1ثالث لكي تسعكم فقد جاء هللا بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا- 454-ص 

.أكل وشرب وذكر هللا"

. 1713الصحیحة "د" عن نبیشة."صحیح".

."إنا لن نستعمل على عملنا من أراده"-2285

. 1205مختصر مسلم عن أبي موسى."حم ق د ن""صحیح".

."إنا معشر األنبیاء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصالة"-2286

، حقیقة 117، أحكام الجنائز 503الروض النضیر "الطیالسي طب" عن ابن عباس."صحیح".

ابن عمر. –: حب، قط، طص، طس 85الصیام 

."إنا معشر األنبیاء تنام أعیننا وال تنام قلوبنا"-2287

أنس. -: خ1705الصحیحة "ابن سعد" عن عطاء مرسال."صحیح".

."إنا معشر األنبیاء يضاعف علینا البالء"-2288

ك. : ابن ماجه، الطحاوي، ابن سعد، 144الصحیحة "طب" عن أخت حذيفة."صحیح".

."إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فلیجلس ومن أحب أن يذھب فلیذھب"- 2289-1034

. 1048صحیح أبي داود "د ك" عن عبدهللا بن السائب."صحیح".

."إنا نھینا أن ترى عوراتنا"-2290

.1706الصحیحة "ك" عن جابر بن صخر."صحیح".

إنا وهللا ال نولي على ھذا العمل أحدا سأله"- 2291-1035
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أصله "ائتجروا " على وزن افتعلوا. قال البیھقي: يريد الصدقة التي يبتغى أجرھا، ولیس من باب 1

التجارة.

.وال أحدا حرص علیه"- 455-ص 

أحكام. –، خ 1205مسلم مختصر"م" عن أبي موسى."صحیح".

."إنا ال نستعین بالمشركین على المشركین"-2292

: ابن سعد، الطحاوي، ك عنه، وعن أبي 1101الصحیحة "حم تخ" عن خبیب بن يساف."صحیح".

وسماه ابن آساف.4194حمید الساعدي والطبراني الكبیر 

."إنا ال نستعین بمشرك"-2293

: م، د، الدارمي، ابن ماجه، الطحاوي، حب. 1101الصحیحة م د ھـ" عن عائشة."ح"صحیح".

."إنا ال نقبل شیئا من المشركین"-2294

.1707الصحیحة "حم ك" عن حكیم بن حزام."صحیح".

."إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتھم أو كدت تفسدھم"- 2295-1036

: حب، خل. 3/177الترغیب معاوية."د" عن"صحیح".

"إنك تقدم على قوم أھل كتاب فلیكن أول ما تدعوھم إلیه عبادة هللا فإذا عرفوا هللا - 2296-1037

فأخبرھم أن هللا قد فرض علیھم خمس صلوات في يومھم و لیلتھم فإذا فعلوا فأخبرھم أن هللا قد فرض 

.فقرائھم فإذا أطاعوا بھا فخذ منھم وتوق كرائم أموال الناس"علیھم زكاة تؤخذ من أموالھم فترد على

.501، مختصر مسلم 855اإلرواء "ق" عن ابن عباس."صحیح".

."إنك دعوتنا خامس خمسة وھذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع"- 2297-1037

.1308تصر مسلم مخ"ق" عن ابن مسعود."صحیح".

"إنك ستأتي قوما أھل كتاب فإذا جئتھم فادعھم إلى أن يشھدوا أن ال - 1039-2298- 456-ص 

إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فإن ھم أطاعوا لك بذلك فأخبرھم أن هللا قد فرض علیھم خمس صلوات 

یھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم في كل يوم و لیلة فإن ھم أطاعوا لك بذلك فأخبرھم أن هللا قد فرض عل

فترد على فقرائھم فإن ھم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالھم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینھا 

.وبین هللا حجاب"

.501مختصر مسلم " عن ابن عباس.4"حم ق "صحیح".

.من نفسي""إنك كالذي قال األول: اللھم أبغني حبیبا ھو أحب إلي -2299

.1176مختصر مسلم "م" عن سلمة بن األكوع."صحیح".

"إنك لن تخلف بعدي فتعمل عمال صالحا إال ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى - 2300-1040

ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللھم أمض ألصحابي ھجرتھم وال تردھم على أعقابھم لكن البائس سعد 

.بن خولة"



"حم ق د ت" عن سعد."صحیح".

.إنكم تتمون سبعین أمة أنتم خیرھا و أكرمھا على هللا""-2301

.6294المشكاة "حم ت ھـ ك" عن معاوية بن حیدة."حسن".

".- و أومأ بیده نحو الشام-على وجوھكم ھاھنا" "إنكم تحشرون رجاال و ركبانا و تجرون-2302

: ك.13تخريج فضائل الشام حديث "حم ت ك" عن معاوية بن حیدة."صحیح".

"إنكم تنتظرون صالة ما ينتظرھا أھل دين غیركم ولوال أن يثقل على - 1041-2303- 457-ص 

.أمتي لصلیت بھم ھذه الساعة"

: م، د، ھق.446صحیح أبي داود بن عمر."ن" عن ا"صحیح".

"إنكم ستحرصون على اإلمارة وإنھا ستكون ندامة وحسرة يوم القیامة فنعم المرضعة وبئست -2304

.الفاطمة"

"خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.وسلوا هللا حقكم""إنكم سترون بعدي أثرة و أمورا تنكرونھا أدوا إلیھم حقھم - 2305-1042

نحوه عن أسید. 1230مختصر مسلم "خ ت" عن ابن مسعود."صحیح".

"إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا القمر ال تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة -2306

.قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبھا فافعلوا"

رير." عن ج4"حم ق "صحیح".

"إنكم ستفتحون مصر وھي أرض يسمى فیھا القیراط فإذا فتحتموھا فاستوصوا بأھلھا خیرا - 2307-1043

.فإن لھم ذمة ورحما فإذا رأيت رجلین يختصمان في موضع لبنة فاخرج منھا"

.1749: الطحاوي، مختصر مسلم 1374الصحیحة "حم م" عن أبي ذر."صحیح".

". ال ينصرون{حم}"إنكم ستلقون العدو غدا فلیكن شعاركم - 2308-1044

"حم ن ك" عن البراء."صحیح".

"إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني غدا -2309

.علي الحوض"- 458-ص 

. 1230مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن أسید بن حضیر "حم ق" عن أنس."صحیح".

"إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم هللا عز وجل - 2310-1045

}ووعدكم أن يستجیب لكم مِ الدِّينِ ِ يَوْ الِك یمِ مَ مَنِ الرَّحِ الَمِینَ الرَّحْ ِ الْعَ دُ لِلَّهِ رَبّ مْ ال إله إال هللا {الْحَ

أنت الغني و نحن الفقراء أنزل علینا الغیث واجعل ما أنزلت لنا قوة يفعل ما يريد اللھم أنت هللا ال إله إال 

. وبالغا إلى حین"

. 1064، صحیح أبي داود 152الكلم "د ك" عن عائشة."حسن".

."إنكم لن تدركوا ھذا األمر بالمغالبة"-2311

.1709الصحیحة "ابن سعد حم ھب" عن ابن األدرع."حسن".



."إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا"-2312

بعض أصحاب النبي صلى هللا علیه –8/193مسلم "طب في السنة" عن أبي أمامة."صحیح".

. 1وسلم

."إنكم لن تزالوا في صالة ما انتظرتم الصالة"- 2313-1046

. 2/116، م 363اري ، مختصر البخ3/267حم "ن" عن أنس."صحیح".

."إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا"-2314

.601مختصر مسلم "حم م" عن أبي سعید."صحیح".

"إنما أجلكم فیما خال من األمم كما بین صالة العصر إلى مغارب الشمس, وإنما مثلكم - 2315-1045

جراء فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف النھار على قیراط ومثل الیھود والنصارى كمثل رجل استأجر أ

قیراط؟ فعملت الیھود ثم قال: من يعمل من نصف النھار إلى صالة العصر على قیراط قیراط؟ فعملت 

النصارى ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن
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لن يرى...". وانظر مات يأتي بلفظ "تعلموا: أنه1

تغیب الشمس على قیراطین قیراطین؟ فأنتم ھم فغضبت الیھود و النصارى وقالوا: ما - 459-ص 

.لنا أكثر عمال وأقل عطاء؟ قال: ھل ظلمتكم من حقكم شیئا؟ قالوا: ال. قال: فذلك فضلي أوتیه من أشاء"

"مالك حم خ ت" عن ابن عمر."صحیح".

.أخاف على أمتي األئمة المضلین""إنما-2316

.1582، الصحیحة 5394المشكاة "ت" عن ثوبان."صحیح".

إنما أخاف علیكم من بعدي ما يفتح علیكم من زھرة الدنیا وزينتھا إنه ال يأتي الخیر بالشر "- 2317-1047

إذا امتألت خاصرتاھا استقبلت إن مما ينبت الربیع يقتل حبطا أو يلم إال آكلة الخضر فإنھا أكلت حتى

لمن أعطاه 1الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن ھذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم ھو

المسكین و الیتیم وابن السبیل فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة ھو ومن أخذه
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شرح ألفاظه مجتمعة، فإنه إذا فرق ال يكاد يفھم الغرض منه. "الحبط" بالتحريك ھذا الحديث يحتاج إلى 1

الھالك، يقال: حبط يحبط حبطا. و"يلم" يقرب أي: يدنو من الھالك. و"الخضر" بكسر الضاد نوع من البقول 

ین لیس من أحرارھا وجیدھا. وثلط البعیر يثلط إذا ألقى رجیعه سھال رقیقا. ضرب في ھذا الحديث مثل

أحدھما للمفرط في جمع الدنیا والمنع من حقھا، واآلخر للمقتصد في أخذھا والنفع بھا. فقوله: "إن مما 

ينبت الربیع ما يقتل أويلم". فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنیا بغیر حقھا، وذلك أن الربیع ينبت أحرار 

عند مجاوزتھا حد األحتمال فتنشق البقول فتستكثر الماشیة منه الستطابتھا إياه حتى تنتفخ بطونھا 

أمعاؤھا من ذلك فتھلك أو تقارب الھالك. وكذلك الذي يجمع الدنیا من غیر حلھا ويمنعھا مستحقھا قد 

تعرض للھالك في اآلخرة بدخول النار وفي الدنیا بأذى الناس له وحسدھم إياه وغیر ذلك من أنواع األذى. 

للمقتصد وذلك أن الخضر لیس من أحرار البقول وجیدھا التي ينبتھا وأما قوله: "إال آكلة الخضر" فإنه مثل 

الربیع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم، ولكنه من البقول التي ترعاھا المواشي بعد ھیج البقول ويبسھا 



حیث ال تجد سواھا وتسمیھا العرب الجنبة فال ترى الماشیة تكثر من أكلھا وال تستمريھا، فضرب آكلة 

مواشي مثال لمن يقتصد في أخذ الدنیا وجمعھا وال يحمله الحرص على أخذھا بغیر حقھا، الخضر من ال

:"أكلت حتى إذا امتدت خاصرتھا استقبلت عین فھو بنجوة من وبالھا كما نجت آكلة الخضر أال تراه قال

؟. أراد أنھا إذا شبعت منھا بركت مستقبلة عین الشمس تستمرئ بذلك ما الشمس فثلطت وبالت"

لت، وتجتر، وتثلط، فإذا ثلطت فقد زال عنھا الحبط، وإنما تحبط الماشیة ألنھا تمتلئ بطونھا وال تثلط،أك

وال تبول، فتنتفخ أجوافھا، فیعرض لھا المرض فتھلك. وأراد "بزھرة الدنیا" حسنھا وبھجتھا. "نھاية".

.القیامة"بغیر حقه كان كالذي يأكل وال يشبع ويكون علیه شھیدا يوم - 460-ص 

.566مختصر مسلم "حم ق ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."إنما أرى بني ھاشم وبني المطلب شیئا واحدا إنھم لم يفارقونا في جاھلیة وال إسالم"- 2318-1048

. 1242اإلرواء "حم خ د ن ھـ" عن جبیر بن مطعم."صحیح".

.له""إنما استراح من غفر -2319

: حم، البزار.1710الصحیحة "حل" عن عائشة "ابن عساكر" عن بالل."صحیح".

."إنما األعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعاله وإذا فسد أسفله فسد أعاله"- 23201

: ابن المبارك، حم، ع.1734الصحیحة "ھـ" عن معاوية."صحیح".

.مام جنة يقاتل به""إنما اإل-2321

.1206مختصر مسلم "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"إنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه و يتقى به فإن أمر بتقوى هللا و عدل فإن له بذلك أجرا وإن - 2322-1049

.أمر بغیره فإن علیه وزرا"

.1206لم مختصر مس"ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إنما البیع عن تراض"-2323

.1283اإلرواء "ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."إنما الدين النصح"-2324

نحوه عن تمیم. 1209مختصر مسلم 26اإلرواء "أبو الشیخ في التوبیخ" عن ابن عمر."صحیح".

."إنما الربا في النسیئة"-2325

نحوه. 950بیوع الموسوعة مختصر مسلم م ن ھـ" عن أسامة بن زيد."حم"صحیح".
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.9"إنما األعمال بالنیة..." متفق علیه انظر مقدمتي ص 1

.1"إنما الشؤم في ثالثة: في الفرس و المرأة والدار"-2326- 461-ص 

ن عمر."خ د ھـ" عن اب"صحیح".

."إنما الطاعة في المعروف"-2327

.1225مختصر مسلم "حم ق" عن علي."صحیح".



."إنما العلم بالتعلم و إنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخیر يعطه ومن يتق الشر يوقه"-2328

.342الصحیحة داء."الدارقطني في األفراد خط" عن أبي ھريرة "خط" عن أبي الدر"حسن".

."إنما الماء من الماء"-2329

، صحیح أبي داود 151مختصر مسلم "م د" عن أبي سعید "حم ن ھـ" عن أبي أيوب."صحیح".

210.

."إنما المجالس باألمانة"-2330

ابن –يلمي : الد3224الضعیفة "أبو الشیخ في التوبیخ" عن عثمان وابن عباس."حسن".

أبي بكر ابن حزم مرسال.–مسعود. ابن المبارك 

."إنما المدينة كالكیر تنفي خبثھا و تنصع طیبھا"-2331

.217الصحیحة "حم ق ت ن" عن جابر."صحیح".

."إنما الناس كإبل مائة ال تكاد تجد فیھا راحلة"-2332

.502الروض النضیر "حم ق ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

."إنما النساء شقائق الرجال"-2333

، ضعیف 234، صحیح أبي داود 441المشكاة "حم د ت" عن عائشة "البزار" عن أنس."صحیح".

أنس.–عائشة. الدارمي، أبو عوانة –: ع، ھق 33أبي داود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1427الشؤم..." رقم انظر "إن كان1

."إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجھا علیھا الرجعة"- 1050-2334- 462-ص 

: حم، الطحاوي، قط.1711الصحیحة "ن" عن فاطمة بنت قیس."صحیح".

."إنما الوتر باللیل"-2335

.3212الصحیحة "طب" عن األغر بن يسار."حسن".

."إنما الوالء لمن أعتق"-2336

.872, 211/ 2الروض النضیر "خ" عن ابن عمر."صحیح".

."إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصالة"- 2337-1051

.1/201الضعیفة " عن ابن عباس.3""صحیح".

.وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر""إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به -2338

"م ن" عن رافع بن خديج."صحیح".

."إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فلیسجد سجدتین و ھو جالس"-2339

: م.339اإلرواء "حم ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

لعین ويخشع القلب وال نقول ما يسخط الرب وهللا يا إبراھیم إنا بك "إنما أنا بشر تدمع ا-2340

.لمحزونون"

.1732الصحیحة "ابن سعد" عن محمود بن لبید."صحیح".

."إنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصیب ولكن ما قلت لكم: قال هللا فلن أكذب على هللا"-2341

طلحة، ورافع بن خديج.-7/95م " عن طلحة."حم ھـ"صحیح".



إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من "-2342- 463-ص 

بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضیت له بحق مسلم فإنما ھي قطعة من النار فلیأخذھا أو 

.لیتركھا"

.1051، مختصر مسلم 1162، الصحیحة 2635اإلرواء ة." عن أم سلم4"صحیح". "مالك حم ق 

"إنما أنا بشر و إني اشترطت على ربي عز وجل: أي عبد من المسلمین شتمته أو سببته أن -2343

.يكون ذلك له زكاة و أجرا"

"حم م" عن جابر."صحیح".

طاء عن طیب نفس مني فیبارك له فیه ومن "إنما أنا خازن وإنما يعطي هللا فمن أعطیته ع- 2344-1052

.أعطیته عطاء عن شره نفس وشدة مسألة فھو كاآلكل يأكل وال يشبع"

: ابن عساكر. 971الصحیحة "حم م" عن معاوية."صحیح".

."إنما أنا رحمة مھداة"-2345

، 1غاية المرام رة."ابن سعد الحكیم" عن أبي صالح مرسال "ك" عنه عن أبي ھري"صحیح".

: الدارمي، ھب. 5800، المشكاة 490الصحیحة 

"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرھا وال -2346

.يستطب بیمینه"

و عوانة. : أب6، صحیح أبي داود 347المشكاة "حم د ن ھـ حب" عن أبي ھريرة."حسن".

."إنما أنا مبلغ و هللا يھدي وإنما أنا قاسم وهللا يعطي"-2347

: تخ، حم. 1628الصحیحة "طب" عن معاوية."صحیح".

"إنما أھلك الذين من قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشريف تركوه وإذا سرق -2348- 464-ص 

.فیھم الضعیف أقاموا علیه الحد"

.1046مختصر مسلم " عن عائشة.4"حم ق ."صحیح"

."إنما بعثت ألتمم صالح األخالق"-2349

: د.404صحیح أبي داود "ابن سعد خد ك ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إنما بعثتم میسرين ولم تبعثوا معسرين"-2350

: د.404أبي داود صحیح "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إنما بعثني هللا مبلغا ولم يبعثني متعنتا"-2351

جابر.–: م، حم 1516الصحیحة "ت" عن عائشة."حسن".

."إنما تفرقكم في الشعاب واألودية من الشیطان"- 2352-1053

: ن، حب. 3914المسشكاة "حم د ك" عن أبي ثعلبة الخشني."صحیح".

."إنما جزاء السلف الحمد والوفاء"-2353

.2926المشكاة "حم ن ھـ" عن عبدهللا بن أبي ربیعة."صحیح".

."إنما جعل االستئذان من أجل البصر"-2354



.1424مختصر مسلم "حم ق ت" عن سھل بن سعد."صحیح".

ى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا: "إنما جعل اإلمام جنة فإذا صل- 2355-1054

.اللھم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أھل األرض قول أھل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه"

.394اإلرواء "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

صلوا قیاما وإن صلى جالسا "إنما جعل اإلمام لیؤتم به فإذا صلى قائما ف- 1055-2356- 465-ص 

.فصلوا جلوسا وال تقوموا وھو جالس كما يفعل أھل فارس بعظمائھا"

: د.615صحیح أبي داود "حم م ن" عن جابر."صحیح".

"إنما جعل اإلمام لیؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع هللا لمن حمده - 2357-1056

.اللھم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعین"فقولوا: 

، 618، 614صحیح أبي داود "مالك حم خ د" عن أنس "حم ق د ھـ" عن عائشة."صحیح".

.394اإلرواء 

سمع هللا لمن حمده "إنما جعل اإلمام لیؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال - 2358-1057

.فقولوا: ربنا لك الحمد"

.394، 332اإلرواء "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

مْ "إنما جعل اإلمام لیؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال- 2359-1058 لَیْھِ ضُوبِ عَ یْرِ الْمَغْ {غَ

{ فاركعوا وإذا قال: سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللھم ربنا ولك الحمد فقولوا: آمین وإذا ركعوَال الضَّالِّینَ

. وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا"

: د.617صحیح أبي داود "ش ھـ ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

إذا ركع فاركعوا و إذا قال: سمع "إنما جعل اإلمام لیؤتم به فال تختلفوا علیه وإذا كبر فكبروا و- 2360-1059

هللا لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا

.فصلوا جلوسا أجمعین"- 466-ص 

.394اإلرواء "حم ق د" عن أبي ھريرة."صحیح".

ْ أَوْ ال تَ "إنما خیرني هللا فقال: - 2361-1060 م ُ رْ لَھ فِ تَغْ ْ ینَ {اس بْعِ َ مْ س ُ رْ لَھ فِ تَغْ ْ ْ تَس مْ إِن ُ رْ لَھ فِ تَغْ ْ س

. و سأزيده على سبعین"مَرَّةً}

.1636مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح".

"إنما ذلك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فیھا غیر ھاتین المرتین رأيته منھبطا من - 2362-1061

.ما بین السماء واألرض"السماء سادا عظم خلقه

.1/110، م 241، 6/236حم "ت" عن عائشة."صحیح".

"إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فال تصلي فإذا مر قرؤك فتطھري ثم صلي ما بین - 2363-1062

.القرء إلى القرء"

.271ي داود صحیح أب"د ن" عن فاطمة بنت أبي حبیش."صحیح".



."إنما سمي الخضر خضرا ألنه جلس على فروة بیضاء فإذا ھي تھتز تحته خضراء"-2364

"حم ق ت" عن أبي ھريرة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

"إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب مثل ريشة بالفالة تعلقت في أصل شجرة يقلبھا -2365

.ن"الريح ظھرا لبط

: حم، وأبو الحسن الحلبي في "الفوائد".103المشكاة "طب" عن أبي موسى."صحیح".

."إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاھا وينصبني ما أنصبھا"- 2366-1063

. 2743اإلرواء "حم ت ك" عن الزبیر."صحیح".

ديك إلى"إنما كان يكفیك أن تضرب بی- 2367-1064

.األرض فتمسح بھم وجھك وكفیك"- 467-ص 

، 188: ق، مختصر البخاري 161، 158، اإلرواء 350صحیح أبي داود "د" عن عمار."صحیح".

مختصر مسلم. 

"إنما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر فحامل المسك إما أن -2368

نه وإما أن تجد منه ريحا طیبة و نافخ الكیر إما أن يحرق ثیابك وإما أن تجد ريحا وإما أن تبتاع م1يحذيك

.خبیثة"

.1779مختصر مسلم "ق" عن أبي موسى."صحیح".

."إنما مثل الذي يصلي و رأسه معقوص مثل الذي يصلي وھو مكتوف"-2369

. 349: د، مختصر مسلم 654ح أبي داود صحی"حم م طب" عن ابن عباس."صحیح".

"إنما مثل المؤمن حین يصیبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فیذھب خبثھا و يبقى -2370

.طیبھا"

: البزار.1714الصحیحة "طب ك" عن عبدالرحمن بن أزھر."صحیح".

يھدي البدنة ثم الذي على أثره كالذي يھدي "إنما مثل المھجر إلى الصالة كمثل الذي- 2371-1065

البقرة ثم الذي على أثره كالذي يھدي الكبش ثم الذي على أثره كالذي يھدي الدجاجة ثم الذي على 

.أثره كالذي يھدي البیضة"

، 1/236، 495، خ 512, 505, 499, 280، 259، 239صحیح حم "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

3/8.

."إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة إن عاھد علیھا أمسكھا وإن أطلقھا ذھبت"-2372

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل "يحذبك" والتصويب من "البخاري"، والمعنى يعطیك. 1

. 2109م مختصر مسل"مالك حم ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح".- 468-ص 

.في شجر الجنة حتى يبعثه هللا إلى جسده يوم يبعثه"1"إنما نسمة المؤمن طائر يعلق- 2373-1066

.995، الصحیحة 518الطحاوية "مالك حم ن ھـ حب" عن كعب بن مالك."صحیح".



."إنما ھلك من كان قبلكم باختالفھم في الكتاب"-2374

.2121مختصر مسلم رو."م" عن ابن عم"صحیح".

".- من شعر2يعني قصة- "إنما ھلكت بنو إسرائیل حین اتخذ ھذه نساؤھم"- 2375-1067

.1385مختصر مسلم " عن معاوية.3"ق "صحیح".

."إنما ھم قبضتان فقبضة في النار وقبضة في الجنة"-2376

.50لصحیحة ا"حم طب" عن معاذ."صحیح".

"إنما ھي أربعة أشھر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاھلیة ترمي بالبعرة على رأس - 2377-1068

.الحول"

. 836مختصر مسلم "مالك ق ت ن ھـ" عن أم سلمة."صحیح".

يعني سجدة "ص". - "إنما ھي توبة نبي"-2378

: الدارمي، الطحاوي، ابن ماجه، حب، 1271صحیح أبي داود "د ك" عن أبي سعید."صحیح".

ھق. 

."إنما يبعث الناس على نیاتھم"-2379

بعض حديث 9عن جابر و12و11حسن، صحیح. صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

عائشة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: يأكل. 1

عني نھي النساء عن أن يصلن شعورھن بشعر مستعار، وقد صح لعن من يفعل ذلك كما أي خصلة. وي2

. 2401سیأتي برقم 

."إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبھا"-2380- 469-ص 

"حم م" عن حفصة."صحیح".

."إنما يرحم هللا من عباده الرحماء"-2381

.2353، طب 3225عیفة الض"طب" عن جرير."حسن".

"إنما يزرع ثالثة: رجل له أرض فھو يزرعھا ورجل منح أرضا فھو يزرع ما منح ورجل استكرى - 2382-1070

.أرضا بذھب أو فضة"

: الطحاوي.1715الصحیحة "د ن ھـ" عن رافع بن خديج."حسن".

.كر""إنما يغسل من بول األنثى وينضح من بول الذ-2383

.399، صحیح أبي داود 501المشكاة "حم د ھـ ك" عن أم الفضل."صحیح".

."إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنیا مثل زاد الراكب"-2384

: حل. 1717الصحیحة "طب ھب" عن خباب."صحیح".

ماء ثم تفیضي على سائر جسدك من "إنما يكفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیات من - 2385-1071

.الماء فإذا أنت قد طھرت"

: م. 136، اإلرواء 189، الصحیحة 245صحیح أبي داود " عن أم سلمة.4"حم "صحیح".

."إنما يكفیك من جمع المال خادم ومركب في سبیل هللا"-2386



. 5185المشكاة "ت ن ھـ" عن أبي ھاشم بن عتبة."حسن".

"إنما يلبس الحرير في الدنیا من ال خالق له في-2387

.اآلخرة"- 470-ص 

.278، اإلرواء 987صحیح أبي داود "حم ق د ن ھـ" عن عمر."صحیح".

."إنما ينصر هللا ھذه األمة بضعیفھا بدعوتھم وصالتھم وإخالصھم"-2388

.5صحیح الترغیب "ن" عن سعد."صحیح".

."إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حین دعینا فإن أذنت له دخل"- 2389-1072

.1308مختصر مسلم مسعود.1"ت" عن أبي"صحیح".

."إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور"- 2390-1073

. 3/32، م 1/33، خ 6/89حم "ن" عن عائشة."صحیح".

"إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستین و ثالثمائة مفصل فمن كبر هللا و حمد هللا و - 2391-1074

ھلل هللا وسبح هللا واستغفر هللا وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر 

يومئذ وقد زحزح نفسه بمعروف أو نھى عن منكر عدد تلك الستین و الثالثمائة السالمى فإنه يمسي 

.عن النار"

.546: أبو الشیخ، مختصر مسلم 1717الصحیحة "م" عن عائشة."صحیح".

"إنه ستكون فرقة و اختالف فإذا كان كذلك فاكسر سیفك واتخذ سیفا من خشب و اقعد - 2392-1075

.2في بیتك حتى تأتیك يد خاطئة أو منیة قاضیة"

: ابن ماجه.1380الصحیحة "حم ت" عن أھبان بن صیفي."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/203ابن وھو خطأ، والتصحیح من "الترمذي" 1/242/1األصل تبعا ألصله و"الجامع الكبیر" 1

و"الصحیحین".

ھذا السیاق يختلف بعض الشيء عن سیاقه عند مخرجیه. 2

"إنه ستكون ھنات وھنات فمن أراد أن يفرق أمر ھذه األمة و ھي جمیع - 1076-2393- 471-ص 

.فاضربوه بالسیف كائنا من كان"

.1234، مختصر مسلم 2452اإلرواء "حم م د ن" عن عرفجة."صحیح".

م ائتھم فإن كانوا قد "إنه سیكون أمراء يؤخرون الصالة عن مواقیتھا أال فصل الصالة لوقتھا ث- 2394-1077

.صلوا كنت قد أحرزت صالتك وإال صلیت معھم فكانت تلك نافلة"

.292مختصر مسلم "حم م ن" عن أبي ذر."صحیح".

"إنه سیكون علیكم أئمة تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من - 2395-1078

.رضي وتابع"

.1229مختصر مسلم "حم ت" عن أم سلمة."صحیح".



."إنه سیكون في ھذه األمة قوم يعتدون في الطھور و الدعاء"- 2396-1079

.140، اإلرواء 86صحیح أبي داود "حم د ھـ حب ك" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح".

ا تنكرون وينكرون علیكم ما تعرفون فال طاعة "إنه سیلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم م- 2397-1080

.لمن عصى هللا فال تضلوا بربكم"

.590الصحیحة "حم ك" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لقد تناولت منھا قطفا قصرت يدي - 2398-1081

أتأخر رھبة أن تغشاني ورأيت امرأة حمیرية سوداء طويلة تعذب في ھرة عنه وعرضت علي النار فجعلت 

لھا ربطتھا فلم تطعمھا ولم تسقھا ولم تدعھا تأكل من خشاش األرض ورأيت فیھا أبا ثمامة عمرو بن 

مالك يجر قصبه في

يتان النار وإنھم كانوا يقولون: إن الشمس و القمر ال ينكسفان إال لموت عظیم وإنھما آ- 472-ص 

.من آيات هللا يريكموھا فإذا انكسفا فصلوا حتى تنجلي"

. 657اإلرواء "م" عن جابر."صحیح".

".- يعني أبا طالب-"إنه في ضحضاح من النار و لوال أنا لكان في الدرك األسفل" - 2399-1082

"حم ق" عن العباس بن عبدالمطلب."صحیح".

."إنه قد حضر من أبیك ما لیس هللا تعالى بتارك منه أحدا لموافاة يوم القیامة"- 2400-1083

: ابن ماجه. 1738الصحیحة " عن أنس.1"حم خ"صحیح".

.2"إنه قد لعن الموصوالت"- 2401-1084

نحو عن عائشة.1383مختصر مسلم "ق" عن عائشة."صحیح".

."إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخیر"- 2402-1085

.1665مختصر مسلم "حم ق" عن عائشة."صحیح".

"إنه لم يكن نبي قبلي إال كان حقا علیه أن يدل أمته على ما يعلمه خیرا لھم وينذرھم ما - 2403-1086

سیصیب آخرھا بالء شديد وأمور تنكرونھا وتجيء يعلمه شرا لھم وإن أمتكم ھذه جعل عافیتھا في أولھا و

فتن فیرفق بعضھا بعضا وتجيء الفتنة فیقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/241/1كذا أطلق العزو إلیه، فأوھم أنه موصول عنده ولیس كذلك، فقد قیده في "الجامع الكبیر" 1

ا!.بقوله "تعلیقا" ومع ذلك فلم أره فیه إطالق

وفي رواية لـ "م" "الواصالت"، ولفظ البخاري "لعن هللا الواصلة والمستوصلة". ولیس عندھما "إنه قد".2

المؤمن: ھذه مھلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فیقول المؤمن: ھذه ھذه; فمن أحب - 473-ص 

خر ولیأت إلى الناس الذي 

يحب أن يؤتى إلیه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلیطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه 

.فاضربوا عنق اآلخر"



. 1199، مختصر مسلم 241الصحیحة "حم م ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

.أني كنت أصلي""إنه لم يمنعني أن أرد علیك إال- 2404-1087

نحوه. 332مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح".

."إنه لم يمنعني أن أرد علیك إال أني كنت على غیر وضوء"- 2405-1088

. 58ضعیف أبي داود "حم ھـ" عن المھاجر بن قنفذ."صحیح".

ن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا "إنه لو حدث في الصالة شيء لنبأتكم به ولك- 2406-1089

.نسیت فذكروني وإذا شك أحدكم في صالته فلیتحر الصواب فلیتم علیه ثم لیسجد سجدتین"

.402اإلرواء "ق د ن ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

.ناح بعوضة""إنه لیأتي الرجل العظیم السمین يوم القیامة ال يزن عند هللا ج- 2407-1090

.2148مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

.-يعني الخمر-"إنه لیس بدواء ولكنه داء" - 2408-1091

.1279مختصر مسلم "حم م ھـ" عن طارق بن سويد."صحیح".

إال عاصي "إنه لیس شيء بین السماء واألرض إال يعلم أني رسول هللا- 1092-2409- 474-ص 

.الجن واإلنس"

: ابن حبان. 1718الصحیحة "حم الدارمي الضیاء" عن جابر."حسن".

"إنه لیس في النوم تفريط إنما التفريط في الیقظة فإذا نسي أحدكم صالة أو نام عنھا - 2410-1093

.فلیصلھا إذا ذكرھا لوقتھا من الغد"

. 464صحیح أبي داود قتادة." عن أبي4""صحیح".

."إنه لیس لنبي أن يدخل بیتا مزوقا"- 2411-1094

. 3221المشكاة "د" عن على "حم ھـ حب ك" عن سفینة."حسن".

."1"إنه لیس لنبي أن يومض- 2412-1095

. 1723الصحیحة "حم د" عن أنس."صحیح".

الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت "إنه لیس من - 2413-1096

متخذا من الناس خلیال التخذت أبا بكر خلیال ولكن خلة اإلسالم أفضل، سدوا عني كل خوخة في ھذا 

.المسجد غیر خوخة أبي بكر"

أبي سعید.258مختصر البخاري "حم خ" عن ابن عباس."صحیح".

"إنه لیس من فرس عربي إال يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتین يقول: اللھم إنك خولتني - 2414-1097

.من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أھله و ماله إلیه"

.2/161الترغیب "حم ن ك" عن أبي ذر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2426إشارة خفیة. ونحوه الحديث اآلتي رقم أي يشیر1



."إنه لیغان على قلبي وإني ألستغفر هللا في الیوم مائة مرة"- 1098-2415- 475-ص 

"حم م د ن" عن األغر المزني."صحیح".

.ل إلحافا"علي أن ال أجد ما أعطیه من سأل منكم وله أوقیة أو عدلھا فقد سأ1إنه لیغضب"- 2416-1099

: مالك: حم، د، حب. 1719الصحیحة "ن" عن رجل من بني أسد."صحیح".

."إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قیام لیلة"- 2417-1100

. 14، صالة التراويح ص 447اإلرواء "ت ھـ حب" عن أبي ذر."صحیح".

.تعالى يغضب علیه""إنه من لم يسأل هللا-2418

.2238المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إنه ال بد للعرس من ولیمة"- 2419-1101

وزاد مصادر. 64آداب الزفاف "حم ن" عن بريدة."صحیح".

و يديه إلى "إنه ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره هللا فیغسل وجھه - 2420-1102

المرفقین و يمسح رأسه و رجلیه إلى الكعبین ثم يكبر هللا و يحمده و يمجده و يقرأ ما تیسر من القرآن 

مما علمه هللا و أذن له فیه ثم يكبر فیركع فیضع يديه على ركبتیه و يرفع حتى تطمئن مفاصله 

مأخذه و يقیم صلبه ثم وتسترخي ثم يقول: سمع هللا لمن حمده فیستوي قائما حتى يأخذ كل عظم 

يكبر فیسجد فیمكن جبھته من األرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فیرفع رأسه فیستوي 

قاعدا على مقعدته
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األصل"لیصعب" والتصحیح من "الزيادة" وغیره. 1

ويسترخي ال تتم صالة أحدكم حتى فیقیم صلبه ثم يكبر فیسجد حتى يمكن وجھه- 476-ص 

.يفعل ذلك"

. 537، 218، صحیح الترغیب 803صحیح أبي داود "د ن ھـ ك" عن رفاعة بن رافع."صحیح".

حم، ھق. 

."إنه ال قدست أمة ال يأخذ الضعیف فیھا حقه غیر متعتع"- 2421-1103

معاوية، وابن –: طب 3/138، الترغیب 3004شكاة صحیح الم"ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

مسعود. البزار. عائشة. 

.- قاله لعلي-"إنه ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق"- 2422-1104

: حم، م، خط.1820الصحیحة "ت ن ھـ" عن علي."صحیح".

.د ھذا الدين بالرجل الفاجر""إنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة وإن هللا لیؤي- 2423-1105

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة وأيام منى أيام أكل وشرب"- 2424-1106

.963اإلرواء "حم ن ھـ" عن بشیر بن سحیم."صحیح".

.النار""إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب - 2425-1107

. 487، 25الصحیحة "د" عن ابن مسعود "م" عن كعب بن مالك."صحیح".



."إنه ال ينبغي لنبي أن تكون له خائنة األعین"- 2426-1108

. 1723الصحیحة .1"د ن ك" عن سعد"صحیح".

"إنه يخرج من ضئضئ ھذا قوم يتلون كتاب هللا-2427
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. 2412األصل "سعید" والتصويب من "الزيادة" وغیره. وانظر الحديث رقم 1

رطبا ال يجاوز حناجرھم يمرقون من الدين كما يمرق السھم من الرمیة لئن أدركتھم - 477-ص 

.ألقتلنھم قتل ثمود"

"حم ق" عن أبي سعید."صحیح".

.-يعني المدينة-ھا حرم آمن إنھا حرم آمن""إن- 2428-1109

"حم م ھـ" عن سھل بن حنیف."صحیح".

"إنھا ستكون علیكم بعدي أمراء يشغلھم أشیاء عن الصالة لوقتھا حتى يذھب وقتھا فصلوا - 2429-1110

.الصالة لوقتھا قال رجل: إن أدركتھا معھم أصلي معھم؟ قال: نعم إن شئت"

. 459صحیح أبي داود "حم د الضیاء" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"إنھا ستكون فتن أال ثم تكون فتنة المضطجع فیھا خیر من الجالس و الجالس فیھا خیر من - 2430-1111

القائم و القائم فیھا خیر من الماشي والماشي فیھا خیر من الساعي إلیھا أال فإذا نزلت أو وقعت فمن

كانت له إبل فلیلحق بإبله ومن كانت له غنم فلیلحق بغنمه ومن كانت له أرض فلیلحق بأرضه ومن لم 

يكن له شيء من ذلك فلیعمد إلى سیفه فیدق على حده بحجر ثم لینج إن استطاع النجاء اللھم ھل 

.بلغت اللھم ھل بلغت"

.2004مختصر مسلم "حم م د" عن أبي بكرة."صحیح".

"إنھا ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم و القائم خیر من الماشي و الماشي خیر من -2431

.الساعي قیل: أفرأيت إن دخل علي بیتي قال: كن كابن آدم"

: حم.2451اإلرواء "د" عن سعد."صحیح".

ذا كان ذلك فائت بسیفك أحدا "إنھا ستكون فتنة و فرقة واختالف فإ- 1112-2432- 478-ص 

.فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بیتك حتى يأتیك يد خاطئة أو منیة قاضیة"

. 1380الصحیحة "حم ھـ" عن محمد بن مسلمة."صحیح".

"إنھا صالة رغبة ورھبة سألت هللا فیھا ثالث خصال فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة سألته - 2433-1113

يسحتكم بعذاب أصاب من كان قبلكم فأعطانیھا وسألته أن ال يسلط على بیضتكم عدوا فیجتاحھا أن ال 

.فأعطانیھا وسألته أن ال يلبسكم شیعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنیھا"

صفة الصالة "ع طب الضیاء" عن خالد الخزاعي "حم ت ن حب الضیاء" عن خباب."صحیح".

. 101ص

.نھا طیبة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد""إ- 2434-1114



"ق ن" عن زيد بن ثابت."صحیح".

."1"إنھا لمباركة ھي طعام طعم وشفاء سقم- 2435-1115

: البزار، طص. 133تخريج الترغیب/"الطیالسي" عن أبي ذر."صحیح".

.-يعني الخمر-"إنھا لیست بدواء ولكنھا داء"- 2436-1116

.2طارق بن سويد–89م/"ن" عن وائل بن حجر."صحیح".
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. 2408وتقدم لفظه برقم 1

الجملة األخیرة على شرط مسلم. 1704قال شیخنا األلباني في "مختصر مسلم" 2

.-يعني الھرة-الطوافین علیكم والطوافات""إنھا لیست بنجس إنھا من - 1117-2437- 479-ص 

، 69-68صحیح أبي داود حب ك" عن أبي قتادة "د ھق" عن عائشة.4"مالك حم "صحیح".

.173اإلرواء 

.-يعني زمزم-"إنھا مباركة إنھا طعام طعم" - 2438-1118

: طب. 1704مختصر مسلم "حم م" عن أبي ذر."صحیح".

"إنھا ال يرمى بھا لموت أحد وال لحیاته و لكن ربنا تبارك و تعالى إذا قضى أمرا سبح حملة - 2439-1119

العرش: ماذا قال ربكم؟ فیخبرونھم ماذا قال فیستخبر بعض أھل السموات بعضا حتى يبلغ الخبر ھذه 

لى وجھه فھو حق السماء الدنیا فیخطف الجن السمع فیقذفون إلى أولیائھم ويرمون فما جاءوا به ع

.ولكنھم يفرقون فیه فیزيدون"

"حم ت" عن ابن عباس "م ت" عنه عن رجل من األنصار."صحیح".

"إنھما لیعذبان وما يعذبان في كبیر أما أحدھما فكان ال يستنزه من البول وأما اآلخر فكان - 2440-1120

.يمشي بالنمیمة"

صحیح 15صحیح أبي داود " عن ابن عباس "حم" عن أبي أمامة.4"حم ق "صحیح".

. 154الترغیب

"إنھما لیعذبان وما يعذبان في كبیر أما أحدھما فیعذب في البول وأما اآلخر فیعذب في - 2441-1121

.الغیبة"

ة، عد. : الطیالسي، ابن أبي شیب151صحیح الترغیب "حم ھـ" عن أبي بكرة."صحیح".

."إنھم كانوا يسمون بأنبیائھم والصالحین قبلھم"- 2442-1122

.1402مختصر مسلم "حم م ت" عن المغیرة."صحیح".

."إنھم يبعثون على نیاتھم"- 1123-2443- 480-ص 

.2380، وانظر 9عائشة صحیح الترغیب –ق "ت ھـ" عن أم سلمة."صحیح".

."إنھم يخیروني بین أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني و لست بباخل"- 2444-1124

"حم م" عن عمر."صحیح".



"إني أبرأ إلى هللا أن يكون لي منكم خلیل فإن هللا قد اتخذني خلیال كما اتخذ إبراھیم خلیال - 2445-1125

خلیال أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبیائھم ولو كنت متخذا من أمتي خلیال التخذت أبا بكر 

.وصالحیھم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إني أنھاكم عن ذلك"

. 286اإلرواء 14تحذير الساجد ص "م" عن جندب."صحیح".

."إني أحدثكم الحديث فلیحدث الحاضر منكم الغائب"-2446

: الديلمي.172الصحیحة طب" عن عبادة بن الصامت.""صحیح".

."إني أحرج علیكم حق الضعیفین: الیتیم والمرأة"-2447

: ابن ماجه، حب، حم. 1015الصحیحة "ك ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

ينة خیر لھم لو كانوا "إني أحرم ما بین البتي المدينة أن يقطع عضاھھا أو يقتل صیدھا المد- 2448-1126

يعلمون ال يدعھا أحد رغبة عنھا إال أبدل هللا فیھا من ھو خیر منه وال يثبت أحد على ألوائھا وجھدھا إال 

كنت له شفیعا أو شھیدا يوم القیامة وال يريد أحد أھل المدينة بشر إال أذابه هللا في النار ذوب الرصاص أو 

.ذوب الملح في الماء"

. 1058، اإلرواء 774مختصر مسلم "حم م" عن سعد."."صحیح- 481-ص 

"إني أرى ما ال ترون و أسمع ما ال تسمعون أطت السماء و حق لھا أن تئط ما فیھا موضع - 2449-1127

.ا تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى هللا"وم

.1722، 1060، 1059، الصحیحة 5347المشكاة "حم ت ھـ ك" عن أبي ذر."حسن".

"إني أراك تحب الغنم و البادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك - 2450-1128

.ه ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال حجر وال شيء إال شھد له يوم القیامة"بالنداء فإن

.338مختصر البخاري "حم مالك خ ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"إني أريت لیلة القدر ثم أنسیتھا فالتمسوھا في العشر األواخر في الوتر وإني رأيت أني - 2451-1129

ا".وطین من صبیحتھأسجد في ماء

نحوه، مختصر مسلم 471مختصر البخاري الصفحة "مالك حم ق ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

632 .

"إني أعطي رجاال حديثي عھد بكفر أتألفھم أما ترضون أن يذھب الناس باألموال و ترجعون - 2452-1130

نقلبون به إنكم سترون بعدي أثرة شديدة إلى رحالكم برسول هللا؟ فوهللا لما تنقلبون به خیر مما ي

.فاصبروا حتى تلقوا هللا و رسوله فإني فرطكم على الحوض"

عن جندب وجابر نحوه.1552-1548مختصر مسلم "ق" عن أنس."صحیح".

"إني أعطي قريشا ألتألفھم ألنھم حديثو عھد- 2453-1131

.بجاھلیة"- 482-ص 

خ" عن أنس.""صحیح".



"إني أعطي قوما أخاف ظلعھم و جزعھم و أكل قوما إلى ما جعل هللا في قلوبھم من الخیر - 2454-1132

.و الغنى منھم عمرو بن تغلب"

"خ" عن عمرو بن تغلب."صحیح".

."إني أوعك كما يوعك رجالن منكم"-2455

: خ.499فقه السیرة د."حم م" عن ابن مسعو"صحیح".

"إني بین أيديكم فرط لكم وأنا شھید علیكم وإن موعدكم الحوض وإني وهللا ألنظر إلى - 2456-1133

حوضي اآلن وإني قد أعطیت مفاتیح خزائن األرض وإني وهللا ما أخاف علیكم أن تشركوا بعدي ولكني 

.أخاف علیكم الدنیا أن تنافسوا فیھا"

.1555، مختصر مسلم 292فقه السیرة "حم ق" عن عقبة بن عامر."صحیح".

"إني تارك فیكم خلیفتین: كتاب هللا حبل ممدود ما بین السماء واألرض وعترتي أھل بیتي وإنھما -2457

.يتفرقا حتى يردا علي الحوض"1لن

. 978، 977الروض النضیر "حم طب" عن زيد بن ثابت."صحیح".

"إني تارك فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدھما أعظم من اآلخر كتاب هللا حبل - 2458-1134

ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل بیتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كیف 

.تخلفوني فیھما"

.6144، المشكاة 977الروض النضیر "ت" عن زيد بن أرقم."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل "لم"، والتصحیح من "الجامع". 1

"إني حدثتكم عن الدجال حتى خشیت أن ال تعقلوا إن المسیح الدجال - 1135-2459- 483-ص 

اعلموا أن ربكم فإن ألبس علیكم ف1رجل قصیر أفحج جعد أعور مطموس العین لیست بناتئة وال حجراء

.لیس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا"

.5458المشكاة "حم د" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

."إني حرمت ما بین البتي المدينة كما حرم إبراھیم مكة"-2460

قاص.نحوه عن سعد ابن أبي و774مختصر مسلم "م" عن أبي سعید."صحیح".

"إني خرجت ألخبركم بلیلة القدر وإنه تالحى فالن وفالن فرفعت وعسى أن يكون خیرا لكم - 2461-1136

.فالتمسوھا في السبع والتسع والخمس"

.990مختصر البخاري "حم خ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

ا تى تستأمري أبويك إن هللا تعالى قال: إني ذاكر لك أمرا وال علیك أن ال تعجلي ح"- 2462-1137 {يَا أَيُّھَ

كَ  وَاجِ ْ َز ِ یماً}-إلى قوله-النَّبِيُّ قُلْ أل ظِ . 2"عَ

"ق ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

."إني ذكرت وأنا في العصر شیئا من تبر كان عندنا فكرھت أن يبیت فأمرت بقسمه"- 2463-1138

العمل في الصالة.-خقبة بن الحارث."ن" عن ع"صحیح".

"إني راكب غدا إلى يھود فمن انطلق منكم- 2464-1139



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني غائرة.1

كُنَّ وَأُ وتمام اآلية 2 تِّعْ الَیْنَ أُمَ ا فَتَعَ نْیَا وَزِينَتَھَ یَاةَ الدُّ نَ الْحَ تُنَّ تُرِدْ نْ ْ كُ ْ {إِن مِیالً. وَإِن رَاحاً جَ َ كُنَّ س رِّحْ َ س

ظِیم راً عَ ْ كُنَّ أَج نْ نَاتِ مِ سِ دَّ لِلْمُحْ َ رَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَع خِ ْ ارَ اآل ُ وَالدَّ ولَه ُ نَ اللَّهَ وَرَس تُنَّ تُرِدْ نْ .اً}كُ

.معي فال تبدءوھم بالسالم فإن سلموا علیكم فقولوا: و علیكم"- 484-ص 

. 1272اإلرواء عن أبي عبدالرحمن الجھني "حم ن الضیاء" عن أبي بصرة."حم ھـ""صحیح".

"إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي و میكائیل عند رجلي يقول أحدھما لصاحبه: - 2465-1140

اضرب له مثال فقال: اسمع سمعت أذنك و اعقل عقل قلبك إنما مثلك و مثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا 

فیھا بیتا ثم جعل فیھا مائدة ثم بعث رسوال يدعو الناس إلى طعامه فمنھم من أجاب الرسول ثم بنى 

.اإلسالم و من دخل اإلسالم دخل الجنة و من دخل الجنة أكل ما فیھا"

.4/393، 22/339المستدرك عن جابر."خ ت" "صحیح".

"إني صلیت صالة رغبة و رھبة و سألت هللا ألمتي ثالثا فأعطاني اثنتین و رد علي واحدة: - 2466-1141

سألته أن ال يسلط علیھم عدوا من غیرھم فأعطانیھا وسألته أن ال يھلكھم غرقا فأعطانیھا وسألته أن ال 

.يجعل بأسھم بینھم فردھا علي"

: ابن خزيمة.1724الصحیحة "حم ھـ" عن معاذ."صحیح".

"إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسیؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني - 2467-1142

.ومن أمتي! فیقال: ھل شعرت ما عملوا بعدك؟ و هللا ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابھم"

.1549مختصر مسلم بنت أبي بكر "حم م" عن عائشة."ق" عن أسماء "صحیح".

"إني فرطكم على الحوض من مر بي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ولیردن علي أقوام - 2468-1143

أعرفھم ويعرفوني

ثم يحال بیني وبینھم فأقول: إنھم مني فیقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: - 485-ص 

.دي"سحقا سحقا لمن بدل بع

"حم ق" عن سھل بن سعد وأبي سعید."صحیح".

"إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بین أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى علیكم - 2469-1144

.أن تشركوا بعدي ولكن أخشى علیكم الدنیا أن تنافسوا فیھا وتقتتلوا فتھلكوا كما ھلك من كان قبلكم"

نحوه.1555مختصر مسلم عن عقبة بن عامر."م""صحیح".

"إني قد اتخذت خاتما من فضة ونقشت علیه محمد رسول هللا فال ينقش أحد على - 2470-1145

.نقشه"

.1375مختصر مسلم "حم ق" عن أنس."صحیح".

سجدت فاسجدوا وال ألفین رجال "إني قد بدنت فإن ركعت فاركعوا و إذا رفعت فارفعوا وإذا2471-1146



".سبقني إلى الركوع وال إلى السجود

.1725الصحیحة "ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."إني كرھت أن أذكر هللا إال على طھر"- 2472-1147

.834، الصحیحة 13صحیح أبي داود "د ن حب ك" عن المھاجر بن قنفذ."صحیح".

"إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فالنا وفالنا بالنار وإن النار ال يعذب بھا إال هللا فإن أخذتموھما - 2473-1148

.فاقتلوھما"

"حم خ ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

لحوم األضاحي1"إني كنت نھیتكم: أن تأكلوا- 2474-1149

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألصل: "أن تأكلوا"، والتصويب من "الزيادة". في ا1

إال ثالثا فكلوا و أطعموا و ادخروا ما بدا لكم و ذكرت لكم: أن ال تنبذوا في الظروف: الدباء - 486-ص 

و المزفت و النقیر و الحنتم انتبذوا فیما رأيتم و اجتنبوا كل مسكر و نھیتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن 

.1تقولوا ھجرا"يزور فلیزر و ال

. 886الصحیحة "ن" عن بريدة."صحیح".

"إني كنت نھیتكم عن زيارة القبور فزوروھا لتذكركم زيارتھا خیرا و كنت نھیتكم عن لحوم - 2475-1150

األضاحي بعد ثالث فكلوا و أمسكوا ما شئتم و كنت نھیتكم عن األشربة في األوعیة فاشربوا في أي 

.شئتم و ال تشربوا مسكرا"وعاء

.177أحكام الجنائز "حم م ت ن" عن بريدة."صحیح".

"إني كنت نھیتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث كیما تسعكم فقد جاء هللا بالخیر فكلوا و - 2476-1151

.تصدقوا و ادخروا إن ھذه األيام أيام أكل و شرب و ذكر هللا"

نحوه، ومختصر 85حجة النبي صلى هللا علیه وسلم "حم م ن ھـ" عن نیشة."صحیح".

.1259مسلم 

."إني ألتوب إلى هللا تعالى في الیوم سبعین مرة"- 2477-1152

.2457الصحیحة "ن حب" عن أنس."صحیح".

كاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من "إني ألدخل في الصالة و أنا أريد أن أطیلھا فأسمع ب-2478

.شدة وجد أمه ببكائه"

نحوه. 98صفة الصالة 391مختصر البخاري "حم ق ھـ" عن أنس."صحیح".

."3كما أراكم2"إني ألراكم من و رائي- 2479-1153

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م. أي: ما ال ينبغي من الكال1

. 121وقد مضى في الكتاب "إذا ركعتم وإذا سجدتم": 1/192زاد البخاري في رواية 2

زاد أحمد: "من أمامي".3



. 3931؛ مختصر البحاري 286، 3/228حم "خ" عن أنس."صحیح".- 487-ص 

."إني ألرجو أن أفارقكم و ال يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته"-2480

.2: حم، طس405الروض النضیر "ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."إني ألرجو أن ال تعجز أمتي عند ربھا أن يؤخرھم نصف يوم"-2481

. 1643، الصحیحة 5514المشكاة "حم د" عن سعد."صحیح".

.حديبیة""إني ألرجو أن ال يدخل النار أحد إن شاء هللا ممن شھد بدرا و ال- 2482-1155

أم مبشر.- جابر. م- 7/169، مسلم 3/396حم حفصة."حم ھـ" عن"صحیح".

."إني ألستغفر هللا في الیوم سبعین مرة"- 2483-1156

بلفظ: "أكثر من".2456، حب 1/186خ"ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

.الصالة"3ي"إني ألسمع بكاء الصبي فأتجوز ف- 2484-1157

أنس.-393مختصر البخاري "ھـ" عن عثمان ابن أبي العاص."صحیح".

" إني ألعرف آخر أھل النار خروجا من النار وآخر أھل الجنة دخوال الجنة رجل يؤتى به يوم القیامة -2485

فیقال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلزق منكبه بمنكب صاحبه, وقدمه بقدمه.وزاد فیه: وكان أحدنا1

. 1846وقد مضى من حديث أنس أتم منه 2

3l 1811مضى الحديث بنحوه برقم.

األصل: "عن" والتصويب من "الزيادة"، وغیره.4

اعرضوا علیه صغار ذنوبه و ارفعوا عنه كبارھا فیقال له: عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا و - 488-ص 

ذا كذا و كذا فیقول: نعم ال يستطیع أن ينكر وھو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض علیه عملت يوم كذا وك

.فیقال له: فإن لك مكان كل سیئة حسنة فیقول: يا رب عملت أشیاء ال أراھا ھاھنا"

"حم م ت" عن أبي ذر."صحیح".

يدخلون باللیل و أعرف منازلھم من 1"إني ألعرف أصوات رفقة األشعريین بالقرآن حین- 2486-1159

.أصواتھم بالقرآن باللیل و إن كنت لم أر منازلھم حین نزلوا بالنھار"

. 1730مختصر مسلم "ق" عن أبي موسى."صحیح".

."إني ألعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث"-2487

.1528مختصر مسلم "حم م ت" عن جابر بن سمرة."صحیح".

"إني ألعطي رجاال وأدع من ھو أحب إلي منھم ال أعطیه شیئا مخافة أن يكبوا في النار على -2488

.وجوھھم"

.511، مختصر مسلم 21مختصر البخاري "حم ن" عن سعد."صحیح".

وال الجنة رجل يخرج من النار "إني ألعلم آخر أھل النار خروجا منھا و آخر أھل الجنة دخ- 2489-1160



حبوا فیقول هللا له: اذھب فادخل الجنة فیأتیھا فیخیل إلیه أنھا مألى فیرجع فیقول: يا رب وجدتھا مألى ! 

.فیقول هللا له: أذھب فأدخل الجنة فإن لك مثل الدنیا وعشرة أمثالھا فیقول: أتسخر بي وأنت الملك؟"

عود."حم ق ت ھـ" عن ابن مس"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: "ممن"، والتصويب من "الزيادة" و "الجامع". 1

"إني ألعلم إذا كنت عني راضیة و إذا كنت علي غضبى أما إذا كنت - 1161-2490- 489-ص 

.عني راضیة فإنك تقولین: ال ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت: ال ورب إبراھیم!"

.1659مختصر مسلم "حم ق" عن عائشة."صحیح".

2491-1162 -

.عنه ما يجد"

. 1792مختصر مسلم "حم ق ت" عن سلیمان بن صرد "حم د ت" عن معاذ."صحیح".

"إني ألعلم كلمة ال يقولھا عبد عند موته إال كانت نورا لصحیفته و إن جسده وروحه لیجدان - 2492-1163

.لھا روحا عند الموت"

.34أحكام الجنائز "ن ھـ حب" عن طلحة."صحیح".

ي كراھیة أن "إني ألقوم للصالة و أنا أريد أن أطول فیھا فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالت- 2493-1164

.أشق على أمه"

.393مختصر البخاري "حم خ د ن ھـ" عن أبي قتادة."صحیح".

."إني ألمزح وال أقول إال حقا"-2494

.4885، المشكاة 508الروض النضیر .1"طب" عن ابن عمر "خط" عن أنس"صحیح".

ما من نبي إال قد أنذره قومه و لقد أنذره نوح قومه ولكن و-يعني الدجال-"إني ألنذركموه - 2495-1165

.سأقول لكم فیه قوال لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن هللا لیس بأعور"

.2044مختصر مسلم "ق د ت" عن ابن عمر."صحیح".

."إني ألنظر إلى شیاطین الجن واإلنس قد فروا من عمر"- 2496-1166

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2509قلت: وأحمد والترمذي عن أبي ھريرة كما يأتي برقم 1

: النسائي، ابن شاھین. 6049المشكاة "ت" عن عائشة."صحیح".- 490-ص 

"إني ألنقلب إلى أھلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعھا آلكلھا ثم أخشى أن - 2497-1167

.صدقة فألقیھا"تكون

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

2حوضي يوم القیامة أذود الناس ألھل الیمن وأضربھم بعصاي حتى يرفض1"إني لبعقر- 2498-1168



علیھم فسئل عن عرضه؟ فقال: من مقامي إلى عمان شرابه أشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل 

.ن الجنة أحدھما من ذھب واآلخر من ورق"يصب فیه میزابان يمدانه م

.1554مختصر مسلم "حم م" عن ثوبان."صحیح".

."إني لست مثلكم إني أبیت يطعمني ربي ويسقیني"- 2499-1169

مختصر "حم ق" عن أنس "خ" عن ابن عمر وأبي سعید وأبي ھريرة وعن عائشة."صحیح".

. 595مسلم 

"إني لكم فرط على الحوض فإياي ال يأتین أحدكم فیذب عني كما يذب البعیر الضال فأقول: - 2500-1170

.فیم ھذا؟ فیقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا"

"م" عن أم سلمة."صحیح".

.إني لم أبعث لعانا""-2501

. 3220الضعیفة "طب" عن كريز بن أسامة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل: "لبعرض" والتصحیح من "الزيادة" وغیره، وفي "النھاية": عقر الحوض بالضم موضع الشاربة 1

منه، أي: أطردھم ألجل أن يرد أھل الیمن. 

أي يسیل. ووقع في األصل: "ترضوا" والتصحیح من "الزيادة" وغیره. 2

."إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة"-2502- 491-ص

.1822، مختصر مسلم 3220الضعیفة "خد م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس وال أشق بطونھم"-2503

.514مختصر مسلم 864اإلرواء "حم خ" عن أبي سعید."صحیح".

"إني نسیت أن آمرك أن تخمر القرنین فإنه لیس ينبغي أن يكون في البیت شيء يشغل - 2504-1171

.المصلي"

: حم. 62صفة الصالة "د" عن عثمان الحجبي."صحیح".

.المشركین"1"إني نھیت عن زبد-2505

سي، حم، الطحاوي، طص. : الطیال741الروض النضیر "د ت" عن عیاض بن حمار."صحیح".

."إني نھیت عن قتل المصلین"-2506

أبي أمامة. أبو -عبد هللا بن عدي. حم–: ع، حب 4481المشكاة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

أبي سعید. –نعیم 

ي "إني و هللا إن شاء هللا ال أحلف على يمین فأرى غیرھا خیرا منھا إال كفرت عن يمین- 2507-1172

.وأتیت الذي ھو خیر"

.1018مختصر مسلم "ق د ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

"إني و هللا ما قمت مقامي ألمر ينفعكم لرغبة وال لرھبة ولكن تمیما الداري أتاني فأخبرني - 2508-1173

إن تمیما الداري خبرا "منعني القیلولة من الفرح وقرة العین فأحببت أن أنشر علیكم فرح نبیكم أال 

أخبرني: أن الريح ألجأتھم إلى جزيرة ال يعرفونھا فقعدوا في



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: زبر،وھو خطأ. و الزبد الرفد والعطاء.1

قوارب السفینة حتى خرجوا إلى الجزيرة فإذا ھم بشيء أھلب كثیر الشعر قالوا له: ما - 492-ص 

: أنا الجساسة; قالوا: أخبرينا قالت: "ما أنا بمخبرتكم شیئا وال سائلتكم شیئا" و لكن ھذا أنت؟ قالت

الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فیه رجال باألشواق إلى أن تخبروه و يخبركم فأتوه فدخلوا علیه فإذا ھم 

لشام قال: ما بشیخ موثق شديد الوثاق "يظھر الحزن شديد التشكي" فقال لھم: من أين؟ قالوا: من ا

فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عم تسأل؟ قال: ما فعل ھذا الرجل الذي خرج فیكم؟ قالوا: خیرا 

؟ 2و دينھم واحد قال: ما فعلت عین زغر1ناوى قوما فأظھره هللا علیھم فأمرھم الیوم جمیع: إلھھم واحد

: ما فعل نخل "بئر عمان" و بیسان؟ قالوا: قال3قالوا: خیرا يسقون منھا زرعھم و يستقون منھا لسقیھم

يطعم ثمره كل عام قال: ما فعلت بحیرة طبرية؟ قالوا: تدفق جنباتھا من كثرة الماء; "فزفر ثالث زفرات" ثم 

قال: لو انفلت من وثاقي ھذا لم أدع أرضا إال وطئتھا برجلي ھاتین إال طیبة لیس لي علیھا سبیل "إلى 

ة و الذي نفسي بیده ما فیھا طريق ضیق و ال واسع و ال سھل و ال جبل إال ھذا انتھى فرحي" ھذه طیب

. و علیه ملك شاھر سیفه إلى يوم القیامة"

. 2054مختصر مسلم .4"حم ھـ" عن فاطمة بنت قیس"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع آلھتھم". والتصويب من: ابن ماجه، ولفظ أحمد: فالعرب األصل تبعا ألصله: "وأمرھم أن يعبدوا هللا ج1

الیوم إلھھم واحد، ودينھم واحد، وكلمتھم واحدة".

بالمعجمة قرية بالشام, ووقع في األصل تبعا ألصله أيضا "زغر" بالمھملة! والتصحیح من "المسند" 2

و"صحیح مسلم". 

فتھم" و3 َ لعله الصواب. كذا األصل تبعا ألصله، وفي "المسند": "لِش

قلت: ھذا الحديث بھذا السیاق ضعیف االسناد، فیه مجالد بن سعید ولیس بالقوي، وفیه ألفاظ منكرة 4

وغیره, 206-8/203تفرد بھا، لكنه قد توبع على سائره بنحوه، مع زيادات كبیرة في متنه، أخرجه مسلم 

ذا السیاق الضعیف. ولذلك فإني ولقد عجبت من المصنف رحمه هللا تعالى كیف رغب عن ذكره إلى ھ

رأيت أن ال أفوت على القراء الكرام فائدة االطالع علیه بنصه الكامل في ھذا: =

.1"إني و إن داعبتكم فال أقول إال حقا"-2509- 493-ص 

"حم ت" عن أبي ھريرة . "صحیح".

."إني ال أخیس بالعھد و ال أحبس البرد"-2510

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

="الصحیح"، وزيادة في الفائدة نبھت على األلفاظ المنكرة بوضع خط أفقي علیھا. 

"إني وهللا ما جمعتكم لرغبة، وال لرھبة، ولكن جمعتكم ألن تمیما الداري كان رجال نصرانیا، فجاء فبايع 



ثني أنه ركب في سفینة بحرية وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال، حد

مع ثالثین رجال من لخم وجذام، فلعب بھم الموج شھرا في البحر، ثم أرفوا إلى جزيرة في البحر حتى 

یتھم دابة أھلب، كثیر الشعر ال يدرون ما  ِ مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفینة، فدخلوا الجزيرة، فَلَق

ا أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك م

أيھا القوم انطلقوا إلى ھذا الرجل في الدير، فإنه إلیى خبركم باألشواق. قال: لما سمت رجال، فرقنا منھا 

أن تكون شیطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فیه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده 

موعة يداه إلى عنقه ما بین ركبتیه إلى كعبیه بالحديد، قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على وثاقا، مج

خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفینة بحرية فصادفنا البحر حین اغتلم 

زيرة فلقینا دابة أھلب فلعب بنا الموج شھرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك ھذه فجلسنا في أقربھا فدخلنا الج

كثیرة الشعر، ال يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، 

قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى ھذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم باألشواق. فأقبلنا إلیك 

فقال: أخبروني عن نخل بیسان؟ قلنا: قلنا عن أي سراعا، وفزعنا منھا، ولم نأمن أن تكون شیطانة. 

شيء تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلھا ھل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن ال يثمر. قال: 

أخبروني عن بحیرة طبرية؟ قلنا: عن أي شأنھا تستخبر؟ قال: ھل فیھا ماء؟ قالوا: ھي كثیرة الماء. قال: 

ب. قال: أخبروني عن نبي األمیین ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة، ونزل أما إن ماءھا يوشك أن يذھ

يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كیف صنع بھم؟ فأخبرناه أنه قد ظھر على من يلیه من العرب، 

ي وأطاعوه. قال لھم قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خیر لھم أن يطیعوه. وإني مخبركم عني، إن

أنا المسیح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج, فأخرج، فأسیر في األرض فال أدع قرية إال ھبطتھا في 

أربعین لیلة، غیر مكة والمدينة، أال فھما محرمتان علي كلتاھما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا 

مالئكة يحرسونھا قالت: منھما استقبلني ملك بیده السیف صلتا، يصدني عنھا, وإن على كل نقب منھا

-: ھذه طیبة، ھذه طیبة، ھذه طیبة - و طعن بمخصرته في المنبر–قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم 

أال ھل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تمیم أنه وافق الذي -يعني: المدينة

أم، أو بحر الیمن. ال بل من قبل المشرق، ما كنت أحدثكم عنه، وعن المدينة ومكة, أال إنه في بحر الش

. ھو من قبل المشرق، ما ھو من قبل المشرق، ما ھو؟ وأومأ بیده إلى المشرق"

. قاله جوابا لقولھم: يا رسول هللا إنك تداعبنا. فكأن "إني ال أقول إال حقا"لیفظ الحديث عند الثالثة: 1

.2494أخرى المصنف رحمه هللا رواه بالمعنى؛ ومضى برواية 

.702الصحیحة "حم د ن حب ك" عن أبي رافع ."صحیح".- 494-ص 

"إني ال أدري ما قدر بقائي فیكم فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر و عمر و تمسكوا بھدي - 2511-1174

.عمار و ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه"

.6052، المشكاة 1230حة الصحی"حم ت ھـ حب" عن حذيفة."صحیح".

."إني ال أشھد على جور"-2512

.991مختصر مسلم "ق ك" عن النعمان بن بشیر."صحیح".

."إني ال أصافح النساء"-2513

.529الصحیحة "ت ن ھـ" عن أمیمة بنت رقیقة."صحیح".

."إني ال أقبل ھدية مشرك"-2514



: البزار، ھق في "الدالئل".1727الصحیحة ب" عن كعب بن مالك."ط"صحیح".

.أنھى عن كل مسكر أسكر عن الصالة""-2515

.1422الصحیحة "م" عن أبي موسى."صحیح".

."أنھاكم عن الزور"-2516

.6/168م "طب" عن معاوية."صحیح".

.م يومین: الفطر و األضحى""أنھاكم عن صیا-2517

نحوه.622مختصر مسلم "ع" عن أبي سعید."صحیح".

."أنھاكم عن قلیل ما أسكر كثیره"-2518

: الدارمي، ابن الجارود، حب.2375اإلرواء "ن" عن سعد."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1633و 886و 450األحاديث انطر الصحیحة 1

."أنھر الدم بما شئت واذكر اسم هللا علیه"-2519- 495-ص 

: د، ابن ماجه، ك.2529اإلرواء "ن" عن عدي بن حاتم."صحیح".

"انھكوا الشوارب و أعفوا اللحى".-2520

"خ" عن ابن عمر . "صحیح".

.من لموت سعد بن معاذ""اھتز عرش الرح-2521

.1700مختصر مسلم "حم م" عن أنس "حم ق ن ھـ" عن جابر."صحیح".

.-قاله لحسان-"اھج المشركین فإن روح القدس معك"- 2522-1175

. 1714، مختصر مسلم 801الصحیحة "حم ق ن" عن البراء."صحیح".

.أشد علیھم من رشق النبل""اھج قريشا فإنه- 2523-1776

.1516مختصر مسلم "ق" عن عائشة."صحیح".

."أھريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكیتھن لعلي أعھد إلى الناس"- 2524-1177

"خ" عن عائشة."صحیح".

.تبلى ثیابھم""أھل الجنة: جرد مرد كحل ال يفنى شبابھم وال -2525

: الدارمي. 5638المشكاة عن أبي ھريرة.1"ت""حسن".

"أھل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منھا من ھذه-2526

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل "ن" وھو خطأ. 1

.األمة و أربعون من سائر األمم"- 496-ص 

ت ھـ حب ك" عن بريدة "طب" عن ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى."حم"صحیح".



"أھل الجنة من مأل هللا تعالى أذنیه من ثناء الناس خیرا وھو يسمع وأھل النار من مأل هللا تعالى -2527

.أذنیه من ثناء الناس شرا وھو يسمع"

أنس.-: ك، البزار1740الصحیحة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

.1"أھل القرآن أھل هللا و خاصته"-2528

.1582الضعیفة "أبو القاسم بن حیدر في مشیخته" عن علي."صحیح".

."أھل النار كل جعظري جواظ مستكبر وأھل الجنة الضعفاء المغلوبون"-2529

ابن عمرو.–: حم، ك 1741الصحیحة "ابن قانع ك" عن سراقة بن مالك."صحیح".

."أھل الیمن أرق قلوبا وألین أفئدة وأسمع طاعة"-2530

.1775الصحیحة "طب" عن عقبة بن عامر."حسن".

."أھون الربا كالذي ينكح أمه وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخیه"-2531

: ابن أبي الدنیا. 1433، الصحیحة 3/51الترغیب " عن أبي ھريرة."أبو الشیخ في التوبیخ"حسن".

."أھون أھل النار عذابا أبو طالب وھو منتعل بنعلین من نار يغلي منھما دماغه"-2532

. 100مختصر مسلم "حم م" عن ابن عباس."صحیح".
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.2165رقم "مضى في 1

"أھون أھل النار عذابا يوم القیامة رجل يوضع في أخمص قدمیه جمرتان يغلي -2533- 497-ص 

.منھما دماغه"

"حم م" عن ابن عباس."صحیح".

.؟"أوأملك لك أن نزع هللا من قلبك الرحمة"- 2534-1179

ن عائشة."حم ق ھـ" ع"صحیح".

"أوإنكم تفعلون ذلك؟ ال علیكم أن ال تفعلوا ذلك فإنھا لیست نسمة كتب هللا أن تخرج إال - 2535-1179

.ھي خارجة"

"ق" عن أبي سعید."صحیح".

."أوتروا قبل الفجر"- 2536-1180

.422اإلرواء عمر."ن ك" عن أبي سعید "ك ھق" عن ابن"صحیح".

."أوتروا قبل أن تصبحوا"-2537

.394مختصر مسلم 422اإلرواء "حم م ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."أوتروا يا أھل القرآن إن هللا وتر يحب الوتر"- 2538-1181

ن نصر، طب، حل، ھق.: ابن ماجه، اب1275صحیح أبي داود "د" عن ابن مسعود."صحیح".

."أوثق عرى اإليمان: المواالة في هللا والمعاداة في هللا والحب في هللا والبغض في هللا عز وجل"-2539

ابن مسعود. –: الطیالسي، ك، طب، طس 1728الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

البراء.-حم، ابن أبي شیبة، ابن نصر

.ما صنع"1أوجب طلحة حین صنع برسول هللا صلى هللا علیه وسلم"- 2540-1182
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لیست باألصل تبعا ألصله، وكذلك في "الجامع الكبیر" فاستدركتھا من "المسند". 1

. 945الصحیحة "حم ت حب ك" عن الزبیر."حسن".- 498-ص 

.صیك أن تستحي من هللا تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك""أو-2541

: حم في 741الصحیحة "الحسن بن سفیان طب ھب" عن سعید بن يزيد بن األزور."صحیح".

"الزھد"، الخرائطي في "مكارم األخالق"، الضیاء.

."أوصیك أن ال تكون لعانا"-2542

.1729الصحیحة ن جرموز بن أوس."حم تخ طب" ع"صحیح".

"أوصیك بتقوى هللا تعالى فإنه رأس كل شيء وعلیك بالجھاد فإنه رھبانیة اإلسالم وعلیك بذكر -2543

.هللا تعالى وتالوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في األرض"

.555حیحة ، الص2/372الروض النضیر "حم" عن أبي سعید."حسن".

"أوصیك بتقوى هللا تعالى في سر أمرك و عالنیته وإذا أسأت فأحسن وال تسألن أحدا شیئا وال -2544

.تقبض أمانة وال تقض بین اثنین"

.804صحیح الترغیب "حم" عن أبي ذر."حسن".

."أوصیك بتقوى هللا تعالى والتكبیر على كل شرف"-2545

: حم، ابن أبي شیبة، ت، ابن خزيمة، المحاملي، 1730الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة.."حسن"

ك، ھق.

"أوصیكم بأصحابي ثم الذين يلونھم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل وال يستحلف ويشھد -2546

علیكم بالجماعة وإياكم والفرقة الشاھد وال يستشھد أال ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثھما الشیطان 

فإن الشیطان مع الواحد وھو مع االثنین

أبعد من أراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة من سرته حسنته و ساءته سیئته فذلكم - 499-ص 

.المؤمن"

. 88، 87، السنة 1116الصحیحة "حم ت ك" عن عمر."صحیح".

وقد قضوا الذي علیھم وبقي الذي لھم فاقبلوا 1فإنھم كرشي وعیبتي"أوصیكم باألنصار - 2547-1183

.من محسنھم وتجاوزوا عن مسیئھم"

"خ" عن أنس."صحیح".

."أوصیكم بالجار"-2548

: حم، طب.891اإلرواء "الخرائطي في مكارم األخالق" عن أبي أمامة."صحیح".

أوصیكم بتقوى هللا والسمع و الطاعة وإن أمر علیكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم "- 2549-1184

بعدي فسیري اختالفا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المھديین الراشدين تمسكوا بھا وعضوا علیھا 

.بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة"



، 715، 501، سرح الطحاوية 2455اإلرواء ك" عن العرباض بن سارية."حم د ت ھـ "صحیح".

.54، 31السنة 

."أوف بنذرك"- 2550-1185

.1002مختصر مسلم "حم ق ت" عن ابن عمر."صحیح".

."أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر في معصیة هللا تعالى وال فیما ال يملك ابن آدم"- 2551-1186

.3437المشكاة "د" عن ثابت بن الضحاك."صحیح".

."أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! أولئك قوم عجلت لھم طیباتھم في الحیاة الدنیا"- 2552-1187
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وره. واستعار الكرش والعیبة لذلك، أراد أنھم بطانته وموضع سره وأمانته، والذين يعتمد علیھم في أم1

ألن المجتر يجمع علفه في كرشه، والرجل يضع ثیابه في عیبته. "النھاية".

"حم ق ت" عن عمر."صحیح".- 500-ص 

."أوفوا بحلف الجاھلیة فإن اإلسالم لم يزده إال شدة وال تحدثوا حلفا في اإلسالم"-2553

.3983المشكاة حم ت" عن ابن عمرو.""حسن".

"أوكلما نفرنا في سبیل هللا تخلف أحدھم له نبیب كنبیب التیس منح إحداھن الكثبة من - 2554-1188

.اللبن؟! وهللا ال أقدر على أحدھم إال نكلت به"

. 2380، اإلرواء 1038مختصر مسلم "حم م د" عن جابر بن سمرة "م" عن أبي سعید."صحیح".

."أولكلكم ثوبان؟"-2555

، مختصر 636صحیح أبي داود "ق ن ھـ" عن أبي ھريرة "حم د حب" عن طلق."صحیح".

.230، مختصر مسلم، مختصر مسلم 199البخاري 

."أولم ولو بشاة"-2556

. 819مختصر مسلم " عن أنس "خ" عن عبدالرحمن بن عوف.4"مالك حم ق "صحیح".

."أولیاء هللا تعالى: الذين إذا رءوا ذكر هللا تعالى"-2557

: المروزي، طب، أبو نعیم، الضیاء. ابن المبارك 1732الصحیحة "الحكیم" عن ابن عباس."حسن".

سعید بن جبیر مرسال.

من البول قرضوه بالمقاريض "أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائیل؟ كانوا إذا أصابھم شيء -2558

.فنھاھم صاحبھم فعذب في قبره"

: ابن ماجه، حب، ك، ابن أبي 156صحیح الترغیب "حم ن" عن عبدالرحمن بن حسنة."صحیح".

شیبة، الحمیدي، ع.

"أوما علمت ما شارطت علیه ربي؟ قلت: اللھم إنما أنا بشر فأي المسلمین لعنته أو - 2559-1191

.فاجعله له زكاة وأجرا"سببته



.1825، مختصر مسلم 83الصحیحة "م" عن عائشة."صحیح".- 501-ص 

."أول اآليات طلوع الشمس من مغربھا"-2560

.1عبد هللا بن عمرو–، م 2053مختصر مسلم "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

.ريش ھالكا: أھل بیتي""أول الناس ھالكا: قريش وأول ق-2561

–: إبراھیم بن طھمان في "مشیخته" 1737الصحیحة "طب" عن عمرو بن العاص."صحیح".

أبي ذر. -عمرو، وعائشة. ابن عساكر

."أول جیش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا وأول جیش من أمتي يغزون مدينة قیصر مغفور لھم"-2562

.268الصحیحة عن أم حرام بنت ملحان."خ""صحیح".

."أول خصمین يوم القیامة جاران"-2563

، حم، ابن أبي عاصم.5000المشكاة "طب" عن عقبة بن عامر."حسن".

"أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لیلة البدر و الثانیة على لون أحسن من كوكب دري في -2564

.ساقھا من ورائھا"2رجل منھم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخالسماء لكل

للبغوي في "حديث 4374: شرح السنة 1736الصحیحة "حم ت" عن أبي سعید."صحیح".

ابن مسعود.–ابن جعدة". طب 

كأشد كوكب دري "أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لیلة البدر والذين على أثرھم - 2565-1192

في السماء إضاءة قلوبھم على قلب رجل واحد ال اختالف بینھم وال تباغض وال تحاسد لكل امرئ منھم 

زوجتان كل واحدة منھما يرى مخ سوقھا من وراء 
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. 2013قلت: وقد مضى لفظه برقم 1

جامع" وغیره. سقطت من األصل واستدركناھا من "ال2

لحمھا من الحسن يسبحون هللا بكرة وعشیا اليسقمون وال يمتخطون وال يبصقون - 502-ص 

."1آنیتھم الذھب و الفضة وأمشاطھم الذھب ووقود مجامرھم األلوة

.1957مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

صورة القمر لیلة البدر ال يبصقون فیھا وال يمتخطون وال "أول زمرة تلج الجنة صورتھم على- 2566-1193

يتغوطون آنیتھم فیھا الذھب وأمشاطھم من الذھب والفضة ومجامرھم األلوة ورشحھم المسك ولكل 

واحد منھم زوجتان يرى مخ سوقھا من وراء اللحم من الحسن ال اختالف بینھم وال تباغض قلوبھم قلب 

.ا"واحد يسبحون هللا بكرة و عشی

.1957مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أول شيء يأكله أھل الجنة زيادة كبد الحوت"-2567

.2/331، خ 271، 189، 3/108حم "الطیالسي" عن أنس."صحیح".

."أول شيء يحشر الناس نار تحشرھم من المشرق إلى المغرب"-2568

.2/331، خ 217، 189، 3/108حم "الطیالسي" عن أنس."صحیح".

."أول شيء يرفع من ھذه األمة الخشوع حتى ال ترى فیھا خاشعا"-2569



.543صحیح الترغیب "طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

."أول ما تفتقدون من دينكم األمانة"-2570

أنس. –: الخرائطي، تمام، الضیاء 1739الصحیحة ن أوس."طب" عن شداد ب"صحیح".
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وھو العود الذي يتبخر منه. 1

"أول ما يحاسب الناس به يوم القیامة من أعمالھم الصالة يقول ربنا عز - 1194-2571- 503-ص 

بدي أتمھا أم نقصھا؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان وجل لمالئكته و ھو أعلم: انظروا في صالة ع

انتقص منھا شیئا قال: انظروا ھل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته ثم تؤخذ 

.األعمال على ذاكم"

: ھق.810صحیح أبي داود "حم د ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ا يحاسب به العبد الصالة وأول ما يقضى بین الناس في الدماء""أول م-2572

.1748، الصحیحة 811صحیح أبي داود "ن" عن ابن مسعود."صحیح".

"أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصالة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد -2573

.سائر عمله"

. 1358الصحیحة یاء" عن أنس."طس الض"صحیح".

"أول ما يحاسب به العبد يوم القیامة صالته فإن كان أتمھا كتبت له تامة و إن لم يكن أتمھا قال -2574

هللا لمالئكته: انظروا ھل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بھا فريضته؟ ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ األعمال 

.على حسب ذلك"

. 112، إيمان ابن أبي شیبة 812صحیح أبي داود م د ھـ ك" عن تمیم الداري."ح"صحیح".

"أول ما يرفع من الناس األمانة و آخر ما يبقى من دينھم الصالة ورب مصل ال خالق له عند هللا -2575

.تعالى"

.727الروض النضیر "الحكیم" عن زيد بن ثابت."حسن".

."أول ما يرفع من الناس الخشوع"-2576

أبي الدرداء. –: عد، أبو نعیم. طب أيضا 544صحیح الترغیب "طب" عن شداد بن أوس."صحیح".

."أول ما يقضى بین الناس يوم القیامة في الدماء"-2577

م، : ابن أبي عاص1748الصحیحة .1"حم ق ن ھـ" عن ابن مسعود"صحیح".- 504-ص 

.1022مختصر مسلم 

."أول ما يھراق من دم الشھید يغفر له ذنبه كله إال الدين"-2578

: ھق. 1742الصحیحة "طب ك" عن سھل بن حنیف."حسن".

"أول مسجد وضع في األرض المسجد الحرام ثم المسجد األقصى و بینھما أربعون سنة ثم - 2579-1195



.فصل فإن الفضل فیه"أينما أدركتك الصالة بعد 

.82فقه السیرة "حم ق ن ھـ" عن أبي ذر."صحیح".

."أول من غیر دين إبراھیم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة"-2580

أبي ھريرة.–: ابن أبي عاصم. ابن إسحاق، ك 1677الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

.لسانه بالعربیة المبینة إسماعیل وھو ابن أربع عشرة سنة""أول من فتق -2581

علي. طب، الديلمي –فیض القدير: الزبیر بن بكار "الشیرازي في األلقاب" عن علي."صحیح".

ابن عباس.–

."أول من يبدل سنتي رجل من بني أمیة"-2582

بن أبي عاصم.: ا1749الصحیحة "ع" عن أبي ذر."حسن".

"أول من يدعى يوم القیامة: آدم فتتراءى له ذريته فیقال: ھذا أبوكم آدم فیقول: لبیك و - 2583-1196

سعديك فیقول: أخرج بعث جھنم من ذريتك: فیقول: يا رب كم أخرج؟ فیقول: أخرج من كل مائة تسعة و 

تسعین قالوا: يا رسول هللا إذا أخذ منا من كل مائة تسعة
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من رواية الترمذي عنه نحوه. 2021قلت: قد مضى برقم 1

فماذا يبقي منا؟ قال: إن أمتي في األمم كالشعرة البیضاء في الثور 1وتسعون- 505-ص 

.األسود"

. 4/237خ "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.يكسى من الخالئق إبراھیم""أول من-2584

: ابن عساكر.1129الصحیحة "البزار" عن عائشة."صحیح".

."أول نبي أرسل نوح"-2585

: الديلمي.1289الصحیحة "ابن عساكر" عن أنس."صحیح".

."أوالد المشركین خدم أھل الجنة"-2586

.1468الصحیحة .2"طس" عن سمرة وعن أنس"صحیح".

."أولیاء هللا تعالى الذين إذا رءوا ذكر هللا تعالى"-2587

: ابن صاعد، أبو نعیم، الديلمي.1646الصحیحة "الحكیم" عن ابن عباس."صحیح".

كل "أولیس قد جعل هللا لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبیحة صدقة و بكل تكبیرة صدقة وب- 2588-1197

تحمیدة صدقة وبكل تھلیلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونھى عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة 

قالوا: يا رسول هللا أيأتي أحدنا شھوته ويكون له فیھا أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعھا في الحرام ألیس كان 

.يكون علیه وزر؟ فكذلك إذا وضعھا في الحالل يكون له أجر"

. 545مختصر مسلم "حم م" عن أبي ذر."صحیح".

"أال أحدثكم بأشقى الناس رجلین؟ أحیمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على ھذه -2589

.حتى يبل منھا ھذه"

: حم، ن، في "الخصائص"، الطحاوي.1743الصحیحة "طب ك" عن عمار بن ياسر."صحیح".
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األصل: "في المئة تسعة وتسعین"، وفیه أخطاء أخرى صححناھا من "الزيادة" و"البخاري". 1

مع مزيد من المصادر. 1024مضى حديث أنس برقم 2

"أال أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم - 1198-2590- 506-ص 

ظھرانیه إال من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صالة ثالثا وكنتم خیر من أنتم بین

.وثالثین"

نحوه.314مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أال أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قبلي قومه؟ إنه أعور يجيء معه تمثال الجنة والنار -2591

.لجنة ھي النار وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه"فالتي يقول إنھا ا

.8/196، م 2/334خ "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

}"أال أخبرك بأخیر سورة في القرآن -2592 ِ الْعَالَمِینَ دُ لِلَّهِ رَبّ مْ . "{الْحَ

أبي سعید بن المعلمي.–تفسیر خ: "حم" عن عبدهللا بن جابر البیاضي."صحیح".

ِ الْفَلَقِ}"أال أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون: -2593 وذُ بِرَبّ ُ ِ النَّاسِ}و {قُلْ أَع وذُ بِرَبّ ُ ."{قُلْ أَع

: د.2/226الترغیب "طب" عن عقبة بن عامر."صحیح".

كبر جماع منوع أال أخبرك بأھل الجنة؟ كل مسكین "أال أخبرك بأھل النار؟ كل جعظري جواظ مست-2594

.لو أقسم على هللا تعالى ألبره"

الصحیحة 1حارثة بن وھب–: ق 125تخريج مشكلة الفقر "طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

.2سراقة–ابن عمرو. ك - : حم، ك1741

؟ إصالح ذات البین فإن فساد ذات البین ھي "أال أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصالة والصدقة-2595

.الحالقة"

: حب. 414، غاية المرام 5038المشكاة "حم د ت" عن أبي الدرداء."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2598يأتي لفظه قريبا 1

. 2627يأتي لفظه برقم 2

.بالتیس المستعار؟ ھو المحل فلعن هللا المحل و المحلل له""أال أخبركم-199-2596- 507-ص 

.1897اإلرواء "ھـ ك" عن عقبة بن عامر."حسن".

"أال أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم و فتم من بعدكم؟ تحمدون هللا في دبر كل - 2597-1200

.ثالث و ثالثین و أربعا و ثالثین"صالة و تسبحونه وتكبرونه ثالث وثالثین و 

.1: حم1125الصحیحة "ھـ" عن أبي ذر."صحیح".

"أال أخبركم بأھل الجنة؟ كل ضعیف متضعف لو أقسم على هللا ألبره أال أخبركم بأھل النار؟ كل -2598



.عتل جواظ جعظري مستكبر"

.1971، مختصر مسلم 125مشكلة الفقر وھب."حم ق ت ن ھـ" عن حارثة بن"صحیح".

"أال أخبركم بخیار أمرائكم و شرارھم؟ خیارھم الذين تحبونھم و يحبونكم و تدعون لھم و - 2599-1201

.يدعون لكم و شرار أمرائكم الذين تبغضونھم ويبغضونكم وتلعنونھم ويلعنونكم"

عوف بن مالك.–1228ختصر مسلم م28، 6/24حم "ت" عن عمر."صحیح".

."أال أخبركم بخیر الشھداء؟ الذي يأتي بشھادته قبل أن يسألھا"-2600

.1059مختصر مسلم "مالك حم م د ن" عن زيد بن خالد الجھني."صحیح".

ى يموت أو "أال أخبركم بخیر الناس منزلة؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبیل هللا حت- 2601-1202

يقتل; أال أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في شعب يقیم الصالة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع التنبیه على ما وقع للمصنف فیه من الوھم.217مضى لفظه برقم 1

.يعطي"- 508-ص 

، 1914، 1818، المشكاة 2/173تخريج الترغیب "حم ت ن حب" عن ابن عباس."صحیح".

.255الصحیحة 

"أال أخبركم بخیر دور األنصار؟ دار بني النجار ثم دار بني عبد األشھل ثم دار بني الحارث ثم -2602

.الخزرج ثم دار بني ساعدة وفي كل دور األنصار خیر"

"حم ق ت ن" عن أنس "حم ق ن" عن أبي أسید الساعدي "حم ق" عن أبي حمید یح"."صح

.1728مختصر مسلم الساعدي "حم م" عن أبي ھريرة.

أال أخبركم بخیركم من شركم؟ خیركم من يرجى خیره و يؤمن شره و شركم من ال يرجى خیره "-2603

.و ال يؤمن شره"

.4993المشكاة عن أبي ھريرة."حم ت حب" "صحیح".

"أال أخبركم برجالكم من أھل الجنة؟ النبي في الجنة والشھید في الجنة والصديق في الجنة -2604

والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحیة المصر في هللا في الجنة; أال أخبركم بنسائكم من أھل 

.إذا ظلمت قالت: ھذه يدي في يدك ال أذوق غمضا حتى ترضى"الجنة؟ الودود الولود العئود التي 

.46الروض النضیر "الدارقطني في األفراد طب" عن كعب بن عجرة."حسن".

"أال أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بالء من أمر الدنیا دعا به ففرج عنه؟ دعاء ذي -2605

.كنت من الظالمین"النون: ال إله إال أنت سبحانك إني

.1744الصحیحة "ابن أبي الدنیا في الفرج ك" عن سعد."صحیح".

"أال أخبركم بصالة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا-2606



.صالھا"1كانت الشمس كثرب البقرة- 509-ص 

. 1745الصحیحة "قط ك" عن رافع بن خديج."صحیح".

"أال أخبركم بما ھو أخوف علیكم عندي من المسیح الدجال؟ الشرك الخفي: أن يقوم - 2607-1203

.الرجل فیصلي فیزين صالته لما يرى من نظر رجل"

.1745الصحیحة "ھـ" عن أبي سعید."حسن".

.شھر""أال أخبركم بما يذھب وحر الصدر؟ صوم ثالثة أيام من كل- 2608-1204

.1022صحیح الترغیب "ن" عن رجل من الصحابة."صحیح".

."أال أخبركم بمن تحرم علیه النار غدا؟ على كل ھین لین قريب سھل"-2609

: حب، حم، طس.938الصحیحة عن جابر "ت طب" عن ابن مسعود.2"ع""صحیح".

"."أال أدلك على باب من -2610

: خط.1746الصحیحة "حم ت ك" عن قیس بن سعد بن عبادة."صحیح".

."أال أدلك على جھاد ال شوكة فیه؟ حج البیت"-2611

الحسین بن علي.–: طب، طس 2/106الترغیب "طب" عن الشفاء."صحیح".

ال أدلك على سید االستغفار؟ اللھم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على "أ- 2612-1205

عھدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي و أعترف 
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مغیب. أي شحمھا الرقیق الذي يغشى الكرش، شبه به تفرق الشمس عند ال1

والتصحیح من "الجامع" وغیره. 4في األصل 2

بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ال يقولھا أحد حین يمسي فیأتي - 510-ص 

علیه قدر قبل أن يصبح إال وجبت له الجنة وال يقولھا حین يصبح فیأتي علیه قدر قبل أن يمسي إال وجبت 

.له الجنة"

. 1: حم، خ، ن، ك1747الصحیحة "ت" عن شداد بن أوس."صحیح".

2613-

.يغرس لك بكل كلمة منھا شجرة في الجنة"

.2/244الترغیب "ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

2614-

.أسلم عبدي واستسلم"

.2321، المشكاة 2/255الترغیب "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أال أدلك على ما ھو أكثر من ذكرك هللا اللیل مع النھ- 2615-1206

.تعلمھن وعلمھن عقبك من بعدك"

.2/252الترغیب "طب" عن أبي أمامة."صحیح".



"أال أدلك على ما ھو خیر لك من خادم؟ تسبحین هللا ثالثا وثالثین وتحمدين ثالثا وثالثین - 2616-1207

.وتكبرين أربعا وثالثین حین تأخذين مضجعك"

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".
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قلت: ولیس عندھم ذكر القدر، وكذلك ھو في نسخة من "ت" كما بینت في المصدر المذكور أعاله، وال 1

قوله "أال أدلك على", وسیأتي لفظھم في "سید االستغفار". 

"أال أدلكم على ما يكفر هللا به من الخطايا ويزيد في الحسنات؟ إسباغ - 1208-2617- 511-ص 

.لمكروھات وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة"الوضوء على ا

.186صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"أال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة -2618

.بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط"الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة 

. 133، مختصر مسلم 187صحیح الترغیب "مالك حم م ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أال أدلكما على خیر مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا هللا أربعا وثالثین واحمدا هللا - 2619-1209

.ثالثا وثالثین فإن ذلك خیر لكما من خادم"ثالثا وثالثین وسبحا 

"حم ق د ت" عن علي."صحیح".

.-يعني عثمان-"أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة؟" - 2620-1210

الطحاوي، ع، مختصر مسلم :1687، الصحیحة 269"صحیح". "حم م" عن عائشة.اإلرواء 

1637 .

تھن غفر هللا لك و إن كنت مغفورا لك؟ قل: ال إله إال هللا العلي العظیم ال "أال أعلمك كلمات إذا قل-2621

. العالمین"

ا، ابن السني، ك. : حم، ابن أبي الدنی717، 679الروض النضیر .1"ت" عن علي"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2169ھذا زيادة حذفتھا لضعفھا، وأردت الحديث من أجلھا في "الضعیف" أيضا 1

"أال أعلمك كلمات تقولھا إذا أويت إلى فراشك فإن مت من لیلتك مت - 1211-2622- 512-ص 

؟ تقول: اللھم أسلمت نفسي إلیك ووجھت وجھي على الفطرة و إن أصبحت أصبحت وقد أصبت خیرا

إلیك وفوضت أمري رغبة و رھبة إلیك و ألجأت ظھري إلیك ال ملجأ وال منجا منك إال إلیك آمنت بكتابك 

.الذي أنزلت و بنبیك الذي أرسلت"

.1"ت ن" عن البراء"صحیح".



.هللا ربي ال أشرك به شیئا""أال أعلمك كلمات تقولھن عند الكرب؟ هللا-2623

.3/43الترغیب "حم د ھـ" عن أسماء بنت عمیس."حسن".

"أال أعلمك كلمات تقولینھا؟ سبحان هللا عدد خلقه سبحان هللا عدد خلقه سبحان هللا عدد - 2624-1212

ن هللا زنة عرشه خلقه سبحان هللا رضا نفسه سبحان هللا رضا نفسه سبحان هللا رضا نفسه سبحا

سبحان هللا زنة عرشه سبحان هللا زنة عرشه سبحان هللا مداد كلماته سبحان هللا مداد كلماته سبحان 

.هللا مداد كلماته"

.8/83، م 429، 6/325حم "ت ن حب" عن جويرية."صحیح".

عنك؟ قل: اللھم اكفني بحاللك عن "أال أعلمك كلمات لو كان علیك مثل جبل صبیر دينا أداه هللا-2625

.حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك"

. 3/40الترغیب "حم ت ك" عن علي."حسن".

"أال أعلمكم شیئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم وال يكون أحد أفضل منكم - 2626-1213

إال من صنع مثل ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضى برواية الشیخین وغیرھما دون قوله "أال أعلمك كلمات تقولھا". 1

.صنعتم؟ تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صالة ثالثا وثالثین مرة"- 513-ص 

"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أال أنبئك بأھل الجنة؟ الضعفاء المغلوبون"- 2627-1214

: حم، ك. 1741، 928الصحیحة "طب" عن ابن عمرو.."صحیح"

2628-1215 -.

.46مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي بكرة."صحیح".

رفعھا في درجاتكم وخیر لكم من إنفاق الذھب "أال أنبئكم بخیر أعمالكم و أزكاھا عند ملیككم وأ-2629

.والورق وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر هللا"

.2/228تخريج الترغیب "ت ھـ ك" عن أبي الدرداء."صحیح".

."أال أنبئكم ما العضه؟ ھي النمیمة القالة بین الناس"- 2630-1216

: حم، الدارمي.846الصحیحة "م" عن ابن مسعود."صحیح".

."أال إن آل أبي فالن لیسوا لي بأولیاء إنما ولیي هللا و صالح المؤمنین"- 2631-1217

"ق" عن ابن عمرو."صحیح".

."أال إن الفتنة ھاھنا؟ من حیث يطلع قرن الشیطان"- 2632-1218

"ق" عن ابن عمر.حیح"."ص

"أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن - 2633-1219



.القوة الرمي"- 514-ص 

. 1101، مختصر مسلم 1500، اإلرواء 224فقه السیرة "حم م د ھـ" عن عقبة بن عامر."صحیح".

.وستكفون المؤنة؟ فال يعجزن أحدكم أن يلھو بأسھمه""أال إن هللا سیفتح لكم األرض - 2634-1220

.1"حم م ت" عن عقبة بن عامر"صحیح".

"أال إني أبرأ إلى كل خل من خلته ولو كنت متخذا خلیال التخذت أبا بكر خلیال وإن صاحبكم - 2635-1221

.خلیل هللا"

"م ن ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

"أال إن المسیح الدجال أعور العین الیمنى كأن عینه عنبة طافیة و أراني اللیلة عند الكعبة - 2636-1222

في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بین منكبیه رجل الشعر يقطر رأسه 

من ھذا؟ فقالوا: المسیح ابن مريم ماء واضعا يديه على منكبي رجلین وھو بینھما يطوف بالبیت; فقلت: 

ثم رأيت رجال وراءه جعدا قططا أعور العین الیمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي 

.رجل يطوف بالبیت فقلت: من ھذا؟ فقالوا: المسیح الدجال"

"ق" عن ابن عمرو."صحیح".

أعلمكم ما جھلتم مما علمني يومي ھذا كل مال نحلته عبدا حالل "أال إن ربي أمرني أن - 2637-1223

وإني خلقت عبادي حنفاء كلھم وإنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دينھم و حرمت علیھم ما أحللت 

لھم وأمرتھم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا; وإن هللا نظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ستفتح علیكم من األصل تبعا ألصله "الجامع الكبیر". واللفظ للترمذي، ولفظ اآلخرين سقطت 1

وسیأتي. أرضون..."

إلى أھل األرض فمقتھم عربھم وعجمھم إال بقايا من أھل الكتاب وقال: إنما بعثتك - 515-ص 

ن هللا أمرني أن أحرق قريشا ألبتلیك وأبتلي بك وأنزلت علیك كتابا ال يغسله الماء تقرؤه نائما و يقظانا وإ

فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي فیدعوه خبزة. قال: استخرجھم كما استخرجوك واغزھم نعزك وأنفق 

فسننفق علیك وابعث جیشا نبعث خمسة مثله, وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأھل الجنة ثالثة: ذو 

وعفیف متعفف ذو عیال; سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم

وأھل النار خمسة: الضعیف الذي ال زبر له الذين ھم فیكم تبع ال يبتغون أھال وال ماال والخائن الذي ال 

يخفى له طمع وإن دق إال خانه و رجل ال يصبح وال يمسي إال وھو يخادعك عن أھلك ومالك; وذكر البخل 

.و الكذب والشنظیر الفحاش"

. 1973، مختصر مسلم 4/162حمم" عن عیاض بن حمار."حم "صحیح".

"أال إن قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فیه مائة من اإلبل مغلظة منھا أربعون خلفة - 2638-1224

.في بطونھا أوالدھا"

، حب.: حم، د، الدارمي، ابن ماجه، ابن الجارود2198اإلرواء "ن ھق" عن ابن عمر."صحیح".

."أال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة"- 2639-1225

: ابن خزيمة، ھق.1203صحیح أبي داود "حم د ك" عن أبي سعید."صحیح".



إال بالحق وال تزنوا - 2640-1226

.وال تسرقوا"

. 1759الصحیحة "حم ن ك" عن سلمة بن قیس."صحیح".

"أال إن من قبلكم من أھل الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملة و إن - 1227-2641- 516-ص 

وإنه 1لجماعةھذه الملة ستفترق على ثالث وسبعین ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وھي ا

سیخرج من أمتي أقوام تجارى بھم تلك األھواء كما يتجارى الكلب لصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل 

.إال دخله"

.65، 2، 1، السنة 204الصحیحة: "د" عن معاوية."صحیح".

."أال إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القیامة بقدر غدرته"- 2642-1228

. 5/143، م 70، 61، 46، 39، 35، 19، 3/7حم "ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"أال إني أوتیت الكتاب و مثله معه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: علیكم بھذا - 2643-1229

حم الحمار القرآن فما وجدتم فیه من حالل فأحلوه وما وجدتم فیه من حرام فحرموه أال ال يحل لكم ل

األھلي وال كل ذي ناب من السبع وال لقطة معاھد إال أن يستغني عنھا صاحبھا ومن نزل بقوم فعلیھم 

.أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يغصبھم بمثل قراه"

.163المشكاة "حم د" عن المقدام بن معد يكرب."صحیح".

وإن بعد ما بین طرفیه مثل ما بین صنعاء وأيلة كأن األباريق "أال إني فرط لكم على الحوض- 2644-1229

.فیه النجوم"

، 731إلى 697السنة البن أبي عاصم األحاديث "حم م" عن جابر بن سمرة."صحیح".

.1552ومختصر مسلم 

"أال تأمنوني وأنا أمین من في السماء؟ يأتیني خبر- 2645-1231
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المراد بـ"الجماعة": من كان متمسكا بالحق ولو كان فردا واحدا، كما ثبت عن ابن مسعود. راجع 1

رسالتي األولى من "اإلصابة". 

.السماء صباحا ومساء"- 517-ص 

.864اإلرواء "حم ق" عن أبي سعید."صحیح".

على أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شیئا وأن تقیموا الصلوات الخمس وتؤتوا "أال تبايعوني - 2646-1232

الزكاة وتسمعوا وتطیعوا وال تسألوا الناس شیئا؟"

"م ن" عن عوف بن مالك."صحیح".

إلى وأشار -"أال تسمعون؟ إن هللا ال يعذب بدمع العین وال بحزن القلب ولكن يعذب بھذا - 2647-1233

.أو يرحم وإن المیت يعذب ببكاء أھله علیه"-لسانه



.462مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح".

."أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربھا؟ يتمون الصالة بالصفوف األول ويتراصون في الصف"- 2648-1234

.667صحیح أبي داود"حم م د ن ھـ" عن جابر بن سمرة."صحیح".

"أال تعجبون كیف يصرف هللا عني شتم قريش ولعنھم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا - 2649-1235

.محمد"

.62فقه السیرة "خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أال تعلمین ھذه رقیة النملة كما علمتیھا الكتابة؟"- 2650-1236

.178الصحیحة "د" عن الشفاء.یح"."صح

"أال خمرته ولو أن تعرض علیه عودا؟"- 2651-1237

.39اإلرواء "حم ق د" عن جابر "م" عنه عن أبي حمید الساعدي."صحیح".

."أال رجل يتصدق على ھذا فیصلي معه"- 2652-1238

. 535اإلرواء ك" عن أبي سعید."حم د حب "صحیح".- 518-ص 

."أال رجل يمنح أھل بیت ناقة تغدو بغداء وتروح بعشاء؟ إن أجرھا لعظیم"- 2653-1239

.536مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

.يوم القیامة""أال شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالھا أم ال؟ من لك بال إال هللا- 2654-1240

"حم ق د ھـ" عن أسامة."صحیح".

"أال من ظلم معاھدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس - 2655-1241

.منه فأنا حجیجه يوم القیامة"

. 471غاية المرام "د ھق" عن صفوان بن سلیم عن عدة من ابناء الصحابة عن آبائھم."صحیح".

"أال ھل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس میل أو میلین فیتعذر علیه الكأل - 2656-1242

فیرتفع ثم تجيء الجمعة فال يجيء وال يشھدھا وتجيء الجمعة فال يشھدھا وتجيء الجمعة فال 

.يشھدھا حتى يطبع على قلبه"

: ابن خزيمة.733صحیح الترغیب "ھـ ك" عن أبي ھريرة."حسن".

"أال ھل عسى رجل يبلغه الحديث عني وھو متكئ على أريكته فیقول: بیننا و بینكم كتاب - 2657-1243

.هللا فما وجدنا فیه حالال استحللناه وما وجدنا فیه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا"

: الدارمي.163المشكاة م بن معد يكرب."ت" عن المقدا"صحیح".

"أال ال يلومن امرؤ إال نفسه؛ يبیت وفي يده ريح - 2658-1244

.غمر"- 519-ص 

.3/130الترغیب "ھـ" عن فاطمة الزھراء."صحیح".

."أي إخواني لمثل ھذا الیوم فأعدوا"-2659

.1751الصحیحة براء."حم ھـ" عن ال"حسن".



"أيحب أحدكم إذا رجع إلى أھله أن يجد ثالث خلفات عظام سمان؟ فثالث آيات يقرأ بھن - 2660-1245

.أحدكم في صالته خیر له من ثالث خلفات عظام سمان"

"م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز و "أيسر أحدكم أن يبصق في وجھه؟ إ- 2661-1246

جل و الملك عن يمینه فال يتفل عن يمینه و ال في قبلته و لیبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به 

".- يعني في ثوبه-أمر فلیتفل ھكذا 

.499صحیح أبي داود "د" عن أبي سعید."حسن".

يعني في -كم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمینه أو عن شماله في الصالة؟" "أيعجز أحد- 2662-1247

".-السبحة

.922صحیح أبي داود "د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

} "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في لیلة؟ فإنه من قرأ - 2663-1248 ، اللَّهُ الصَّمَدُ دٌ وَ اللَّهُ أَحَ {قُلْ ھُ

. لیلة فقد قرأ لیلته ثلث القرآن"في

. 2/225الترغیب "حم ت ن" عن أبي أيوب."صحیح".
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أي: النافلة. 1

"أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل لیلة ثلث القرآن؟ إن هللا جزأ القرآن ثالثة - 1249-2664- 520-ص 

دٌ}{قُ أجزاء فجعل  وَ اللَّهُ أَحَ . جزءا من أجزاء القرآن"لْ ھُ

.2099مختصر مسلم "حم م" عن أبي الدرداء."صحیح".

"أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ يسبح هللا مائة تسبیحة فیكتب هللا له بھا - 2665-1250

.ألف حسنة ويحط عنه بھا ألف خطیئة"

.1909مختصر مسلم م م ن" عن سعد."ح"صحیح".

."أيمن امرئ وأشأمه ما بین لحییه"-2666

.1286الصحیحة "طب" عن عدي بن حاتم."صحیح".

"إيه يا ابن الخطاب! والذي نفسي بیده ما لقیك الشیطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غیر - 2667-1251

.فجك"

ق" عن سعد.""صحیح".

."إياك و التنعم فإن عباد هللا لیسوا بالمتنعمین"-2668

.5262، المشكاة 353الصحیحة "حم ھب" عن معاذ."حسن".

"إياك و الحلوب".-2669

.1306مختصر مسلم "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ل فإنكم ال تدرون ما يأتي هللا في خلقه""إياك والسمر بعد ھدأة الرج-2670

.1752الصحیحة "ك" عن جابر."حسن".

."إياك وكل أمر يعتذر منه"-2671

. 1421، 354الصحیحة "الضیاء" عن أنس."حسن".



."إياكم و أبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا ھبوطا"-2672- 521-ص 

.1253الصحیحة "طب" عن رجل من سلیم."صحیح".

"إياكم و التعريس على جواد الطريق و الصالة علیھا فإنھا مأوى الحیات و السباع و قضاء الحاجة -2673

.علیھا فإنھا المالعن"

.63اإلرواء "ھـ" عن جابر."حسن".

."إياكم و التمادح فإنه الذبح"-2674

.1284الصحیحة "ھـ" عن معاوية."صحیح".

"إياكم والجلوس على الطرقات فإن أبیتم إال المجالس فأعطوا الطريق حقھا غض البصر وكف األذى -2675

.ورد السالم واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر"

.1419مختصر مسلم "حم ق د" عن أبي سعید."صحیح".

.اكم و الخذف فإنھا تكسر السن و تفقأ العین و ال تنكي العدو""إي-2676

.1حم، خ، م"طب" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح".

."إياكم و الدخول على النساء"-2677

.181غاية المرام "حم ق ت" عن عقبة بن عامر."صحیح".

قبلكم بالشح أمرھم بالبخل فبخلوا وأمرھم بالقطیعة فقطعوا "إياكم والشح فإنما ھلك من كان-2678

.وأمرھم بالفجور ففجروا"

.1462الصحیحة "د ك" عن ابن عمرو."صحیح".

"إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث وال-2679
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في بابه من حرف النون. ولفظھم: "نھى عن الخذف" وسیأتي1

تجسسوا و ال تحسسوا وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا - 522-ص 

.إخوانا وال يخطب الرجل على خطبة أخیه حتى ينكح أو يترك"

.417غاية المرام "مالك حم ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

.والغلو في الدين فإنما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدين""إياكم -2680

: ابن خزيمة، ابن حبان، حم، 98، السنة 1283الصحیحة "حم ن ھـ ك" عن ابن عباس."صحیح".

الضیاء.

"إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبیت يطعمني ربي ويسقیني فاكلفوا من العمل -2681

.ن"ما تطیقو

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."إياكم و دعوة المظلوم وإن كانت من كافر فإنه لیس لھا حجاب دون هللا عز وجل"-2682

: ابن معین في "التاريخ"، الدوالبي، القضاعي.767الصحیحة "سمويه" عن أنس."حسن".



.بین فإنھا الحالقة""إياكم وسوء ذات ال-2683

.5041المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."حسن".

"إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فلیقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فلیتبوأ -2684

.مقعده من النار"

جه، الطحاوي.: الدارمي، ابن ما1753الصحیحة "حم ك" عن أبي قتادة."حسن".

."إياكم وكثرة الحلف في البیع فإنه ينفق ثم يمحق"-2685

.958بیوع الموسوعة، مختصر مسلم "حم م ن ھـ" عن أبي قتادة."صحیح".

"إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب-2686

بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزھم كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا- 523-ص 

.وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بھا صاحبھا تھلكه"

: الروياني.389، الصحیحة 351الروض النضیر "حم طب ھب الضیاء" عن سھل بن سعد."صحیح".

حضر "إياكم و محقرات الذنوب فإنھن يجتمعن على الرجل حتى يھلكنه كرجل كان بأرض فالة ف-2687

صنیع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا 

.فأنضجوا ما فیھا"

.351الروض النضیر "حم طب" عن ابن مسعود."حسن".

یھما فاقتلوھما "إياكم و ھاتین البقلتین المنتنتین أن تأكلوھن وتدخلوا مساجدنا فإن كنتم ال بد آكل-2688

.بالنار قتال"

.330صحیح الترغیب "طس" عن أنس."صحیح".

."أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا"-2689

.2/250الروض النضیر "حم م" عن نبیشة."صحیح".

."أيام منى أيام أكل وشرب"- 2690-1252

: الطحاوي، حم.1282الصحیحة ھريرة."ھـ" عن أبي "صحیح".

"إياي أن تتخذوا ظھور دوابكم منابر فإن هللا تعالى إنما سخرھا لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا -2691

.بالغیه إال بشق األنفس وجعل لكم األرض فعلیھا فاقضوا حاجاتكم"

ابن عساكر.: ھق،22الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

.-يعني في الصالة-"إياي والفرج" -2692

. 1757الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".

"."أيتكن أرادت المسجد فال تقربن طیبا- 1253-2693- 524-ص 

: م.10931الصحیحة "ن" عن زينب الثقفیة."صحیح".

.ماله بخیر كان له مثل نصف أجر الخارج""أيكم خلف الخارج في أھله و-2694

.1112مختصر مسلم "م د" عن أبي سعید."صحیح".



."أيكم كانت له أرض أو نخل فال يبعھا حتى يعرضھا على شريكه"- 2695-1254

: حم، ابن الجارود.1401الصحیحة "ن" عن جابر."صحیح".

.وارثه أحب إلیه من ماله؟ فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر""أيكم مال - 2696-1255

: حم. 1486، الصحیحة 114تخريج مشكلة الفقر "خ ن" عن ابن مسعود."صحیح".

"أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقیق فیأتي منه بناقتین كوماوين زھراوين - 2697-1256

م فألن يغدو أحدكم إلى المسجد فیتعلم أو يقرأ آيتین من كتاب هللا خیر له من في غیر إثم وال قطع رح

.ناقتین و ثالث خیر له من ثالث و أربع خیر له من أربع ومن أعدادھن من اإلبل"

.1309صحیح أبي داود "حم م د" عن عقبة بن عامر."صحیح".

.اء بھا أحدھما إن كان كما قال وإال رجعت إلیه""أيما امرئ قال ألخیه: كافر فقد ب-2698

"م ت" عن ابن عمر."صحیح".

"أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعینه- 2699-1257
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. 634قلت: مضى لفظه1

.أو لم يقتض فھو أسوة الغرماء"اقتضى منه شیئا - 525-ص 

. 1432اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما فھو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظما منه وأيما -2700

ا منھا وأيما امرئ امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فھي فكاكھا من النار يجزي بكل عظم منھا عظم

.مسلم أعتق امرأتین مسلمتین فھما فكاكه من النار يجزي بكل عظمین منھما عظما منه"

"طب" عن عبدالرحمن بن عوف "د ھـ طب" عن مرة بن كعب "ت" عن أبي أمامة."صحیح".

.3/61الترغیب 

.ي زانیة و كل عین زانیة""أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم لیجدوا ريحھا فھ-2701

: د، ت، 1065، المشكاة 46/110إيمان أبي عبیدة "حم ن ك" عن أبي موسى."حسن".

الطحاوي، ابن خزيمة، ابن حبان، ھب. 

."أيما امرأة أصابت بخورا فال تشھد معنا العشاء اآلخرة"-2702

.1061المشكاة "حم م د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أيما امرأة تطیبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لھا صالة حتى تغتسل"-2703

.1031الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أيما امرأة توفي عنھا زوجھا فتزوجت بعده فھي آلخر أزواجھا"-2704

.1281الصحیحة "طب" عن أبي الدرداء."صحیح".



."أيما امرأة زادت في رأسھا شعرا لیس منه فإنه زور تزيد فیه"-2705- 526-ص 

: حم.3/115الترغیب "ن" عن معاوية."صحیح".

."أيما امرأة سألت زوجھا الطالق من غیر ما بأس فحرام علیھا رائحة الجنة"-2706

.2035اإلرواء "حم د ھـ ت حب ك" عن ثوبان."صحیح".

."أيما امرأة مات لھا ثالثة من الولد كن لھا حجابا من النار"-2707

"خ" عن أبي سعید."صحیح".

."أيما امرأة نزعت ثیابھا في غیر بیتھا خرق هللا عز وجل عنھا ستره"-2708

–عن أم الدرداء: عد 164و166صحیح الترغیب ك ھب" عن أم سلمة."حم طب "صحیح".

معاذ بن أنس.

"أيما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل فإن دخل بھا فلھا -2709

.المھر بما استحل من فرجھا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له"

.1840اإلرواء "حم د ت ھـ ك" عن عائشة."صحیح".

."أيما امرأة وضعت ثیابھا في غیر بیت زوجھا فقد ھتكت ستر ما بینھا و بین هللا عز و جل"-2710

.165صحیح الترغیب "حم ھـ ك" عن عائشة."صحیح".

."أيما إھاب دبغ فقد طھر"-2711

.28، غاية المرام 413الروض النضیر عن ابن عباس."حم ت ن ھـ""صحیح".

"أيما داع دعا إلى ضاللة فاتبع فإن علیه مثل أوزار من-2712

اتبعه وال ينقص من أوزارھم شیئا وأيما داع دعا إلى ھدى فاتبع فإن له مثل أجور من - 527-ص 

.اتبعه وال ينقص من أجورھم شیئا"

نحوه عن جرير.60صحیح الترغیب عن أنس."ھـ""صحیح".

"أيما راع غش رعیته فھو في النار".-2713

: حم، م. 1757الصحیحة "ابن عساكر" عن معقل بن يسار."صحیح".

."أيما رجل آتاه هللا علما فكتمه ألجمه هللا يوم القیامة بلجام من نار"-2714

.116صحیح الترغیب بن مسعود."طب" عن ا"صحیح".

."أيما رجل أعمر رجال عمرى له ولعقبه فھي له ولمن يرثه من عقبه موروثة"- 2715-1258

. 1607اإلرواء "ن" عن ابن الزبیر."صحیح".

.ي أعطاھا""أيما رجل أعمر عمرى لرجل له ولعقبه فإنھا للذي أعطیھا ال ترجع إلى الذ- 2716-1259

. 1607اإلرواء " عن جابر.3"م "صحیح".

."أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعینھا فھو أولى بھا من غیره"- 2717-1260

.1442اإلرواء "ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.أذنیه""أيما رجل أم قوما وھم له كارھون لم تجز صالته-2718

.483صحیح الترغیب "طب" عن طلحة."حسن".

"أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعینھا عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنھا - 2719-1261

شیئا فھي له وإن كان قبض



.من ثمنھا شیئا فھي أسوة الغرماء"- 528-ص 

. 1442اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شیئا فوجد متاعه - 2720-1262

.بعینه فھو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء"

.1442اإلرواء "مالك د" عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام مرسال."صحیح".

."أيما رجل تدين دينا وھو مجمع أن ال يوفیه إياه لقي هللا سارقا"-1/ 2720

"ھـ" عن صھیب. "......."

."أيما رجل خرج يفرق بین أمتي فاضربوا عنقه"- 2721-1263

.3552المشكاة "ن" عن أسامة بن شريك."صحیح".

األرض كلفه هللا تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضین ثم يطوقه "أيما رجل ظلم شبرا من-2722

.يوم القیامة حتى يقضى بین الناس"

.240، الصحیحة 2960المشكاة "طب" عن يعلى بن مرة."صحیح".

."أيما رجل عاھر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ال يرث وال يورث"-2723

. 3054المشكاة ن عمرو."ت" عن اب"صحیح".

"أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصالة ثم غسل كفیه نزلت خطیئته من كفیه مع أول قطرة فإذا -2724

غسل وجھه نزلت خطیئته من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقین ورجلیه إلى 

يوم ولدته أمهالكعبین سلم من كل ذنب ھو له ومن كل خطیئة كھیئته 

.فإذا قام إلى الصالة رفعه هللا عز وجل بھا درجة وإن قعد قعد سالما"- 529-ص 

. 182، صحیح الترغیب 1756الصحیحة "حم" عن أبي أمامة."صحیح".

."أيما رجل مس فرجه فلیتوضأ وأيما امرأة مست فرجھا فلتتوضأ"-2725

: ھق.117اإلرواء عن ابن عمرو."حم قط" "صحیح".

"أيما رجل مسلم أعتق رجال مسلما فإن هللا تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من -2726

عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن هللا تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامھا 

.لقیامة"عظما من عظام محررتھا من النار يوم ا

: حم، الطحاوي. 1756، الصحیحة 3/62الترغیب "د حب" عن أبي نجیح السلمي."صحیح".

."أيما رجل مسلم أكفر رجال مسلما فإن كان كافرا وإال كان ھو الكافر"- 2727-1264

إيمان.–فتن، م –، خ 113، 105، 60، 44، 2/18كالم، حم –مالك "د" عن ابن عمر."صحیح".

"أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما - 2728-1265

.تغضبون وإنما بعثني هللا رحمة للعالمین فأجعلھا علیھم صالة يوم القیامة"

.1758الصحیحة "حم ھـ" عن سلمان."صحیح".

لغ الحنث فعلیه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم ھاجر فعلیه أن ثم ب1"أيما صبي حج-2729

.يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعلیه أن يحج حجة أخرى"



.986اإلرواء "خط الضیاء" عن ابن عباس."صحیح".

"أيما ضیف نزل بقوم فأصبح الضیف محروما فله أن-2730
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. 485تقدم بلفظ "إذا حج الصبي..رقم 1

.يأخذ بقدر قراه وال حرج علیه"- 530-ص 

. 640الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."أيما عبد أبق من موالیه فقد كفر حتى يرجع إلیھم"-2731

.269الروض النضیر ،57مختصر مسلم "م" عن جرير."صحیح".

."أيما عبد أصاب شیئا مما نھى هللا عنه ثم أقیم علیه حده كفر هللا ذلك الذنب"-2732

: حم، الدارمي.1755الصحیحة "ك" عن خزيمة بن ثابت."صحیح".

."أيما عبد تزوج بغیر إذن أھله فھو عاھر"- 2733-1266

: الدارمي، ابن ماجه، الطحاوي، عد، حل، ھق. 1933اإلرواء ابر."حم د ت ك" عن ج"صحیح".

."أيما عبد تزوج بغیر إذن موالیه فھو زان"-2734

: د، الدارمي.1933اإلرواء "ھـ" عن ابن عمر."حسن".

على مائة دينار "أيما عبد كاتب على مائة أوقیة فأداھا إال عشرة أواق فھو عبد وأيما عبد كاتب -2735

.فأداھا إال عشرة دنانیر فھو عبد"

.1674اإلرواء "حم د ھـ ك" عن ابن عمرو."حسن".

."أيما عبد مات في إباقه دخل النار وإن كان قتل في سبیل هللا تعالى"-2736

.3/60الترغیب "طس ھب" عن جابر."حسن".

ا قرية أتیتموھا و أقمتم فیھا فسھمكم فیھا وأيما قرية عصت هللا ورسوله فإن خمسھا "أيم- 2737-1267

.

.1146مختصر مسلم "حم م د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا هللا تعالى أو يصلوا -2738- 531-ص 

.ى نبیه كانت علیھم ترة من هللا إن شاء عذبھم وإن شاء غفر لھم"عل

.74الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"أيما مسلم رمى بسھم في سبیل هللا فبلغ مخطئا أو مصیبا فله من األجر كرقبة أعتقھا من ولد -2739

ور وأيما رجل أعتق رجال مسلما فكل عضو من إسماعیل و أيما رجل شاب في سبیل هللا فھو له ن

المعتق بعضو من المعتق فداء له من النار و أيما رجل قام وھو يريد الصالة فأفضى الوضوء إلى أماكنه 

.سلم من كل ذنب وخطیئة ھي له فإن قام إلى الصالة رفعه هللا تعالى بھا درجة وإن رقد رقد سالما"

: حم.1756الصحیحة عبسة."طب" عن عمرو بن"صحیح".



."أيما مسلم شھد له أربعة بخیر أدخله هللا الجنة أو ثالثة أو اثنان"-2740

: ت، الطیالسي: ھق.45أحكام الجنائز ص "حم خ ن" عن عمر."صحیح".

الى جمیعا تفرقا ولیس "أيما مسلمین التقیا فأخذ أحدھما بید صاحبه فتصافحا وحمدا هللا تع-2741

.بینھما خطیئة"

.525الصحیحة "حم الضیاء" عن البراء."صحیح".

"أيھا الناس اتقوا هللا و أجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقھا وإن أبطأ عنھا -2742

.فاتقوا هللا وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم"

.5300المشكاة "ھـ" عن جابر.حیح"."ص

"أيھا الناس إذا كان ھذا الیوم فاغتسلوا - 2743-1268

.ولیمس أحدكم أفضل ما يجد من دھنه و طیبه"- 532-ص 

.379صحیح أبي داود "د ك" عن ابن عباس."حسن".

طیب ال يقبل إال طیبا وإن هللا أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین فقال: "أيھا الناس إن هللا - 2744-1269

لِیمٌ} لُونَ عَ مَ ْ لُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَع مَ ْ ِبَاتِ وَاع لُوا مِنَ الطَّیّ لُ كُ ُ ا الرُّس ا الَّذِينَ وقال: {يَا أَيُّھَ {يَا أَيُّھَ

{ نَاكُمْ ِبَاتِ مَا رَزَقْ ْ طَیّ نُوا كُلُوا مِن م ذكر الرجل يطیل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا . ثآمَ

. رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك"

: الدارمي.1136الصحیحة "حم م ت" عن أبي ھريرة."حسن".

دقاء و إني أبرأ إلى هللا أن يكون لي فیكم خلیل "أيھا الناس إنه قد كان لي فیكم إخوة و أص- 2745-1270

ولو كنت متخذا من أمتي خلیال التخذت أبا بكر خلیال و إن ربي اتخذني خلیال كما اتخذ إبراھیم خلیال أال 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبیائھم وصالحیھم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إني أنھاكم 

.عن ذلك"

.14تحذير الساجد ص "م ن" عن جندب.."صحیح"

"أيھا الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصالحة يراھا المسلم أو ترى له أال و - 2746-1271

إني نھیت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فیه الرب وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء 

.يستجاب لكم"فقمن أن

.2539اإلرواء "حم م د ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

."أيھا الناس علیكم بالقصد علیكم بالقصد فإن هللا تعالى ال يمل حتى تملوا"-2747

.1760الصحیحة "ھـ ع حب" عن جابر."صحیح".

فیكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب هللا و عترتي "أيھا الناس قد تركت- 1272-2748- 533-ص 

.أھل بیتي"

.1761الصحیحة عن جابر.1"ت""صحیح".

"أيھا الناس ما زال بكم صنیعكم حتى ظننت أن سیكتب علیكم فعلیكم بالصالة في بیوتكم - 2749-1273



.فإن خیر صالة المرء في بیته إال الصالة المكتوبة"

: حم، ق، أبو عوانة.1301صحیح أبي داود "د" عن زيد بن ثابت."صحیح".

"أيھا الناس ال تتمنوا لقاء العدو و اسألوا هللا العافیة فإذا لقیتموھم فاصبروا واعلموا أن الجنة - 2750-1274

.نصرنا علیھم"تحت ظالل السیوف اللھم منزل الكتاب و مجري السحاب وھازم األحزاب اھزمھم وا

ق، د عن عبد هللا بن أبي أوفى. "ق د" عن عبدهللا بن أبي أوفى."صحیح".
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األصل "ن" والتصويب من "الزيادة" وغیره. 1

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 534-ص 

.ي الربا""اآلخذ والمعطي سواء ف-2751

أحاديث البیوع: حم، م، ابن الجارود."قط ك" عن أبي سعید."صحیح".

."اآلن حمي الوطیس"-2752

.424فقه السیرة "حم م" عن العباس "ك" عن جابر "طب" عن شیبة."صحیح".

."اآلن حین بردت علیه جلده"-2753

: 16، أحكام الجنائز 1416، اإلرواء 645شرح الطحاوي جابر."حم قط ك" عن"حسن".

الطیالسي، ھق.

."اآلن نغزوھم وال يغزونا"-2754

.334فقه السیرة "حم خ" عن سلیمان بن صرد."صحیح".

."اآليات خرزات منظومات في سلك فانقطع السلك فیتبع بعضھا بعضا"-2755

أنس. –: ك 1762الصحیحة حم ك" عن ابن عمرو.""صحیح".

."اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأھما في لیلة كفتاه"-2756

"حم ق ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

ا "األئمة من قريش أبرارھا أمراء أبرارھا و فجارھا أمراء فجارھا وإن أمرت علیكم قريش عبدا حبشی-2757

مجدعا فاسمعوا له وأطیعوا ما لم يخیر أحدكم بین إسالمه وضرب عنقه فإن خیر بین 

.إسالمه وضرب عنقه فلیقدم عنقه"- 535-ص 

.1520، اإلرواء 674الروض النضیر "ك ھق" عن علي."صحیح".

سترحموا رحموا وإن استحكموا "األئمة من قريش ولھم علیكم حق ولكم مثل ذلك ما إن ا- 2758-1275

عدلوا وإن عاھدوا وفوا فمن لم يفعل ذلك منھم فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال يقبل منه 

.صرف وال عدل"

.520، اإلرواء 32تخريج فضائل الشام "حم ن الضیاء" عن أنس."صحیح".

.أجرا""األبعد فاألبعد من المسجد أعظم -2759



.565صحیح أبي داود "حم د ھـ ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اإلبل عز ألھلھا والغنم بركة والخیر معقود في نواصي الخیل إلى يوم القیامة"-2760

: ع.1763الصحیحة "ھـ" عن عروة البارقي."صحیح".

.بت الشعر""اإلثمد يجلو البصر و ين-2761

: ھق.3369الضعیفة .2"تخ" عن معبد بن ھوذة"صحیح".

."اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"-2762

" عن عمر "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة.3"م "صحیح".

.ء بنت عمیس أختھن ألمھن مؤمنات""األخوات األربع میمونة وأم الفضل وسلمى وأسما-2763

: ابن سعد، ابن منده، ابن عساكر. 1764الصحیحة "ن ك" عن ابن عباس."صحیح".

."األذان تسع عشرة كلمة واإلقامة سبع عشرة كلمة"-2764

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 32اديث فضائل الشام" ، وما بعده و"تخريج أح219انظر "السنة" 1

األصل: "ھوزة". 2

: حم، الدارمي، 517صحیح أبي داود "ن" عن أبي محذورة."صحیح".- 536-ص 

الطحاوي. 

."األذنان من الرأس"-2765

"حم د ت ھـ" عن أبي أمامة "ھـ" عن أبي ھريرة وعبدهللا بن يزيد "قط" عن أنس وأبي "صحیح".

.84، اإلرواء 36، الصحیحة 123صحیح أبي داود ن عباس وابن عمر وعائشة.موسى واب

."األرض أرض هللا والعباد عباد هللا من أحیا مواتا فھي له"-2766

. 1520اإلرواء "طب" عن فضالة بن عبید."حسن".

."األرض كلھا مسجد إال المقبرة والحمام"-2767

، اإلرواء 507، صحیح أبي داود 737المشكاة م د ت ھـ حب ك" عن أبي سعید."ح"صحیح".

287.

."األرواح جنود مجندة فما تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلف"-2768

: 5003المشكاة "خ" عن عائشة "حم م د" عن أبي ھريرة "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

امع"، ك.ابن وھب في "الج

."اإلزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبین ال خیر في أسفل من ذلك"-2769

: ھب.1765الصحیحة "حم" عن أنس."صحیح".

."اإلسبال في اإلزار و القمیص والعمامة من جر منھا شیئا خیالء لم ينظر هللا إلیه يوم القیامة"-2770

: طب، ھب.4332المشكاة عن ابن عمرو."د ن ھـ""صحیح".

."االستئذان ثالث فإن أذن لك وإال فارجع"-2771



استئذان، مختصر - خ"م ت" عن أبي موسى وأبي سعید."صحیح".- 537-ص 

.1421مسلم 

توٌّ و الطواف توٌّ و إذا استجمر أحدكم "االستجمار توٌّ و رمي الجمار توّ و السعي بین الصفا و المروة -2772

.فلیستجمر بتوٍّ"

.727استئذان، مختصر مسلم -خ"م" عن جابر."صحیح".

."االستنجاء بثالثة أحجار لیس فیھن رجیع"-2773

: حم، د، ابن ماجه، ھق.31صحیح أبي داود "طب" عن خزيمة بن ثابت."حسن".

."اإلسالم: إقام الصالة و إيتاء الزكاة وحج البیت وصوم شھر رمضان واالغتسال من الجنابة"- 2774-1277

: ابن خزيمة، قط.170صحیح الترغیب .2عن عمر1"حب""صحیح".

كاة وتصوم "اإلسالم أن تشھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وتقیم الصالة وتؤتي الز-2775

.رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیال"

.170صحیح الترغیب " عن عمر.3"م "صحیح".

"اإلسالم أن تعبد هللا وال تشرك به شیئا وتقیم الصالة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم - 2776-1278

.رمضان وتحج البیت"

.2مختصر مسلم " عن أبي ھريرة وأبي ذر معا."حم ق ھـ" عن أبي ھريرة "ن"صحیح".

.ما كان قبله"3"اإلسالم يجب-2777

: م.1280اإلرواء "ابن سعد" عن الزبیر وجبیر بن مطعم."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكبیر"!. األصل: "د" تبعا ألصله "الزيادة" تبعا ألصله "الجامع ا1

وھو في األصل: ابن عمر والتصحیح من "الزيادة" و"الجامع الكبیر" نسخه المكتب اإلسالمي المصورة.2

صحیح الترغیب أوسع من ذلك. 

. -ز–يمحوا الكفر والذنوب 3

."اإلسالم يعلو وال يعلى"-2778- 538-ص 

. 1268اإلرواء "الروياني قط ھق الضیاء" عن عائذ بن عمرو."حسن".

."األسنان سواء الثنیة والضرس سواء"- 2779-1279

.2277اإلرواء "ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

."األسنان سواء خمسا خمسا"- 2780-1280

.2276اإلرواء "ن" عن ابن عمرو."صحیح".

.شر"1"األشرة-2781

: حم، أبونعیم. 1493الصحیحة البراء."خد ع" عن "حسن".

."األصابع سواء عشر عشر من اإلبل"- 2782-1281

.22273، 2272، 2271واإلرواء "د ن ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."األصابع سواء كلھن فیھن عشر من اإلبل"- 2783-1282



.2272اإلرواء "ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

يعني اإلبھام و -"األصابع سواء واألسنان سواء الثنیة والضرس سواء ھذه وھذه سواء"- 2784-1283

.-الخنصر

.2277اإلرواء "د" عن ابن عباس."صحیح".

.من طیب""األكثرون ھم األسفلون يوم القیامة إال من قال بالمال ھكذا وھكذا وكسبه- 2785-1284

.1766الصحیحة عن أبي ذر.2"ھـ حب""حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي العبث كما فسره بعض الرواة عند البخاري. 1

س كذا األصل تبعا ألصله "الزيادة". وفي "الجامع الكبیر" نسخة الظاھرية: "ھب" ولعله الصواب، فإنه لی2

في "زوائد ابن حبان" إال من حديث ابن مسعود دون ذكر الكسب. 

."اإلمام ضامن فإن أحسن فله ولھم وإن أساء فعلیه وال علیھم"-2786- 539-ص 

.1767الصحیحة "ھـ ك" عن سھل بن سعد."صحیح".

.ین""اإلمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللھم أرشد األئمة واغفر للمؤذن-2787

، صحیح أبي 663المشكاة "د ت حب ھق" عن أبي ھريرة "حم" عن أبي أمامة."صحیح".

. حم، الطحاوي، حب، - أبي ھريرة- : الشافعي، حم، الطحاوي، طص، حل، ھق، 217، اإلرواء 530داود 

ھق، عائشة.

ا وأقسطوا إذا قسموا وعدلوا إذا "األمراء من قريش ما عملوا فیكم بثالث: ما رحموا إذا استرحمو-2788

.حكموا"

.520اإلرواء "ك" عن أنس."صحیح".

."األمر أسرع من ذاك"-2789

: حم.5275المشكاة "د" عن ابن عمرو."صحیح".

."األنبیاء أحیاء في قبورھم يصلون"-2790

: البزار، تمام، أبو نعیم، ابن عساكر.622الصحیحة "ع" عن أنس."صحیح".

"األنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا و استقبلت األنصار واديا - 2791-1285

.لسلكت وادي األنصار ولوال الھجرة لكنت امرءا من األنصار"

عبد هللا بن زيد بن عاصم، حم –: حم، ق 1768الصحیحة "ھـ" عن سھل بن سعد."صحیح".

أنس، وأبي ھريرة، وأبي قتادة.–

"األنصار كرشي وعیبتي وإن الناس سیكثرون وھم يقلون فاقبلوا من محسنھم وتجاوزوا - 2792-1286

.عن مسیئھم"

"ن" عن أسید بن حضیر "ق ت ن" عن أنس."صحیح".



ينة وجھینة وغفار و أشجع ومن كان من بني عبد الدار موالي "األنصار ومز- 1287-2793- 540-ص 

.دون الناس وهللا ورسوله موالھم"

نحوه عن أبي ھريرة.1721مختصر مسلم "حم م ت" عن أبي أيوب."صحیح".

تعجز "األيدي ثالثة فید هللا العلیا ويد المعطي التي تلیھا ويد السائل السفلى فأعط الفضل وال-2794

.عن نفسك"

: ابن خزيمة، حب وأبي داود. 814صحیح الترغیب "حم د ك" عن مالك بن نضلة."صحیح".

."اإليمان: الصبر والسماحة"-2795

.46، المشكاة 554الصحیحة "ع طب في مكارم األخالق" عن جابر."صحیح".

كته وكتابه وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث اآلخر".- 2796-1288

.2مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

2797-.

" عن عمر.3"م "صحیح".

"اإليمان:-2798

.الموت وتؤمن بالقدر خیره وشره"

"ھب" عن عمر."صحیح".

.قول: ال إله إال هللا""اإليمان بضع و سبعون بابا فأدناھا إماطة األذى عن الطريق وأرفعھا–2799

: حم، ابن ماجه، أبو عبید. 1769الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"اإليمان بضع و سبعون شعبة فأفضلھا قول: ال إله إال هللا وأدناھا إماطة األذى -2800- 541-ص 

.عن الطريق والحیاء شعبة من اإليمان"

.30: خد، مختصر مسلم 1769الصحیحة ھـ" عن أبي ھريرة."م د ن "صحیح".

."اإليمان بضع وستون شعبة والحیاء: شعبة من اإليمان"- 2801-1289

.130: مختصر مسلم 1769الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."اإليمان قید الفتك ال يفتك مؤمن"-2802

، المشكاة 36/65إيمان أبي عبید د ك" عن أبي ھريرة "حم" عن الزبیر ومعاوية."تخ"صحیح".

3548.

."اإليمان يمان"-2803

.5/273: حم 1/51، م 473، 3/17خ مسعود.2"ق" عن أبي"صحیح".

ناب اإلبل حیث يطلع "اإليمان يمان أال إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذ- 2804-1290

.قرنا الشیطان في ربیعة ومضر"

. 39، مختصر مسلم 473، 3/170، خ 5/273حم "حم ق" عن أبي مسعود."صحیح".

."اإليمان يمان والفتنة ھاھنا وھاھنا يطلع قرن الشیطان"- 2805-1291

نحوه. 39تصر مسلم ، مخ1/52، م 2/252: حم 173، 3/170خ "خ" عن أبي ھريرة."حسن".

"اإليمان يمان والكفر قبل المشرق والسكینة ألھل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أھل - 2806-1292

الخیل وأھل الوبر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قلت: وقال: "وسبعون" بدل "وستون" وھو األرجح عندي كما بینته في المصدر المذكور أعاله1

األصل "ابن "، وكذا في "الجامع الصغیر" وشرحه للمناوي وھو خطأ.2

.يأتي المسیح إذا جاء دبر أحد صرفت المالئكة وجھه قبل الشام وھنالك يھلك"- 542-ص 

نحوه.29: حم، مختصر مسلم 1770الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."األيمن فاأليمن"-2807

: الطیالسي، الدارمي، أبو عوانة، ابن سعد، 1771الصحیحة " عن أنس.4"مالك حم ق حیح"."ص

الدوالبي.

."األيمنون األيمنون األيمنون"- 2808-1293

. 1290: حم، مختصر مسلم 1771الصحیحة "ق" عن أنس."صحیح".

.في نفسھا وإذنھا صماتھا""األيم أحق بنفسھا من ولیھا و البكر تستأذن-2809

. 803: الدارمي، قط، مختصر مسلم 1216الصحیحة " عن ابن عباس.4"مالك حم م "صحیح".

حرف الباء- 543-ص 

."بابان معجالن عقوبتھما في الدنیا: البغي و العقوق"- 2810

.1120الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح".

الصبح بالوتر"."بادروا - 2811

: حم، حب، ابن نصر، أبو 1290صحیح السنن "م ت" عن ابن عمر."صحیح".

عوانة.

"بادروا باألعمال ستا: إمارة السفھاء وكثرة الشرط وبیع الحكم واستخفافا بالدم - 2812

وقطیعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامیر يقدمون أحدھم لیغنیھم وإن كان أقلھم 

.فقھا"

: حم، تخ.979الصحیحة "طب" عن عابس الغفاري."صحیح".

"بادروا باألعمال ستا: طلوع الشمس من مغربھا و الدخان و دابة األرض و الدجال - 2813

.و خويصة أحدكم و أمر العامة"

.759، الصحیحة 2093مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"بادروا باألعمال فتنا كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا و يمسي كافرا و - 2814

.يمسي مؤمنا و يصبح كافرا يبیع أحدھم دينه بعرض من الدنیا قلیل"

.758، الصحیحة 2038مختصر مسلم "حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح".



.طلوع النجم""بادروا بصالة المغرب قبل - 2815

: طب.444صحیح أبي داود "حم قط" عن أبي أيوب."حسن".

."بحسب أصحابي القتل"- 2816

"حم طب" عن سعید بن زيد."صحیح".

طارق األشجعي.–: البزار، وحم، طب 1346الصحیحة "صحیح"- 544-ص 

"بخ بخ لخمس ما أثقلھن في -2817

.الصالح يتوفى للمرء المسلم فیحتسبه"

.1204الصحیحة , "حم" عن أبي أمامة.1"البزار" عن ثوبان "ن حب ك" عن أبي سلمى"صحیح".

."برئت الذمة ممن أقام مع المشركین في ديارھم"-2818

.768الصحیحة "طب" عن جرير."حسن".

."بر الحج إطعام الطعام وطیب الكالم"-2819

: الطیالسي، حم، طس، عد، الخرائطي.1264الصحیحة "ك" عن جابر."حسن".

"بسم هللا الرحمن الرحیم من محمد عبد هللا ورسوله إلى ھرقل عظیم الروم سالم على - 2820-1294

ھدى أما بعد; فإني أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتین فإن تولیت فإن من اتبع ال

َّ اللَّهَ وَال علیك إثم األريسیین و بُدَ إِال ْ َّ نَع نَنَا وَبَیْنَكُمْ أَال وَاءٍ بَیْ َ ا إِلَى كَلِمَةٍ س ْ الَو لَ الْكِتَابِ تَعَ {يَا أَھْ

ذَ  یْئاً وَال يَتَّخِ َ رِكَ بِهِ ش ْ وا بِأَنَّا نُش دُ ھَ ْ ولُوا اش ا فَقُ ْ تَوَلَّوْ ْ دُونِ اللَّهِ فَإِن بَاباً مِن ْ ضاً أَر ْ نَا بَع ضُ ْ بَع

{ ونَ لِمُ ْ . "مُس

.1122مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي سفیان."صحیح".

ول هللا "بسم هللا الرحمن الرحیم ھذا ما اشترى العداء بن خالد بن ھوذة من محمد رس- 2821-1295

.صلى هللا علیه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة على أن ال داء وال غائلة وال خبثة بیع المسلم للمسلم"

بیوع الموسوعة: الطحاوي، ابن الجارود، قط، ھق، خ "ت ھـ" عن العداء بن خالد."حسن".

تعلیقا. 

."بشرى الدنیا الرؤيا الصالحة"-2822

: حم، ابن جرير عنه وعن عبادة بن الصامت. 1786الصحیحة أبي الدرداء."طب" عن"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "أبي سلمة". 1

."بشر المشائین في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القیامة"-2823- 545-ص 

، صحیح أبي داود 721المشكاة ھل بن سعد."د ت" عن بريدة "ھـ ك" عن أنس وس"صحیح".

.313، صحیح الترغیب 570



."بشر الناس أنه من قال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له وجبت له الجنة"- 2824-1296

زيد. –: طب 712الصحیحة "ن" عن سھل بن حنیف وعن زيد بن خالد الجھني."صحیح".

ألمة بالسناء والدين و الرفعة والنصر والتمكین في األرض فمن عمل منھم عمل اآلخرة "بشر ھذه ا-2825

.للدنیا لم يكن له في اآلخرة من نصیب"

.52أحكام الجنائز "حم حب ك ھب" عن أبي."صحیح".

."بشروا خديجة ببیت في الجنة من قصب ال صخب فیه و ال نصب"- 2826-1297

"ق" عن عبدهللا ابن أبي أوفى وعن عائشة."صحیح".

."بطحان على بركة من برك الجنة"-2827

.769الصحیحة "البزار" عن عائشة."حسن".

."بعثت إلى أھل البقیع ألصلي علیھم"- 2828-1298

: مالك، ن.1774الصحیحة "حم" عن عائشة."صحیح".

."بعثت أنا والساعة كھاتین"-2829

"حم ق ت" عن أنس "حم ق" عن سھل بن سعد."صحیح".

."بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبینا أنا نائم أتیت بمفاتیح خزائن األرض فوضعت في يدي"-2830

"ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

يدي الساعة بالسیف حتى يعبد هللا تعالى"بعثت بین -2831

وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف - 546-ص 

.أمري ومن تشبه بقوم فھو منھم"

. 1269، اإلرواء 104حجاب المرأة "حم ع طب" عن ابن عمر."صحیح".

."بعثت في نسم الساعة"- 2832-1299

.808الصحیحة "الحاكم في الكنى" عن أبي جبیرة.صحیح"."

."بعثت ألتمم صالح األخالق"- 2833-1300

.809الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."بعثت من خیر قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فیه"-2834

.809الصحیحة أبي ھريرة."خ" عن "صحیح".

."بكروا باإلفطار وأخروا السحور"-2835

.1773الصحیحة "عد" عن أنس."صحیح".

."بل هللا يخفض ويرفع وإني ألرجو أن ألقى هللا ولیس ألحد عندي مظلمة"- 2836-1301

: حم.405نضیر الروض ال.1"د ھق" عن أبي ھريرة"صحیح".

"بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائیل وال حرج ومن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من -2837

.النار"

.45، العلم ألبي خیثمة 582الروض النضیر "حم خ ت" عن ابن عمرو."صحیح".

."بلوا أرحامكم ولو بالسالم"-2838

عن ابن عباس "طب" عن أبي الطفیل "ھب" عن أنس وسويد بن عمرو وقیل ابن "البزار""حسن".

.2عامر األنصاري



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1846مضى من حديث أنس أتم منه 1

زيادة من "الجامع الكبیر". 2

سويد. –عساكر : وكیع في "الزھد"، حب في "الثقات"، القضاعي، ابن 1777الصحیحة - 547-ص 

ابن عباس.–القطیعي 

."بنو ھاشم وبنو المطلب شيء واحد"-2839

.1: خ1242اإلرواء "طب" عن جبیر بن مطعم."صحیح".

"بني اإلسالم على خمس: شھادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء -2840

.الزكاة وحج البیت وصوم رمضان"

.781، اإلرواء 14، إيمان أبي عبید ص270وض "حم ق ت ن" عن ابن عمر."صحیح".

."بورك ألمتي في بكورھا"-2841

، 922الروض النضیر "طس" عن أبي ھريرة "عبد الغني في اإليضاح" عن ابن عمر."صحیح".

.3908، المشكاة 490

.الجارية يغسل""بول الغالم ينضح وبول -2842

.166اإلرواء "ھـ" عن أم كرز."صحیح".

."بؤسا لك يا ابن سمیة تقتلك الفئة الباغیة"-2843

.710الصحیحة "حم م" عن أبي قتادة."صحیح".

."بیت ال تمر فیه جیاع أھله"-2844

.1318مسلم مختصر "حم م د ت ھـ" عن عائشة."صحیح".

."بیت ال تمر فیه كالبیت ال طعام فیه"- 2845-1302

.1776الصحیحة "ھـ" عن سلمى."صحیح".

."بئس مطیة الرجل زعموا"-2846

. 866الصحیحة "حم د" عن حذيفة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2318إنما أرى بني ھاشم..." رقم وقد مضى بلفظ "1

"-2847- 548-ص  ِيَ ّ ."بئسما ألحدكم أن يقول: نسیت آية كیت وكیت بل ھو نُس

"حم ق ت ن" عن ابن مسعود."صحیح".

."بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصالة"-2848

.563صحیح الترغیب ،225، 224الروض "م د ت ھـ" عن جابر."صحیح".

.ترك الصالة"1"بین الكفر واإليمان- 2849-1303



.563صحیح الترغیب 225، 224الروض النضیر "ت" عن جابر."صحیح".

."بین كل أذانین صالة لمن شاء"-2850

. 1163، صحیح أبي داود371مختصر مسلم " عن عبدهللا بن مغفل.4"حم ق "صحیح".

."بین كل ركعتین تحیة"-2851

.2: حم، م752صحیح أبي داود "ھق" عن عائشة."صحیح".

."بین يدي الساعة أيام الھرج"-2852

.1682الصحیحة "حم طب" عن خالد بن الولید."صحیح".

.لنار""بین يدي الساعة تقاتلون قوما نعالھم الشعر و ھم أھل ا- 2853-1304

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."بین يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوھم المجان المطرقة"- 2854-1305

"خ" عن عمرو بن تغلب."صحیح".

.ظلم""بین يدي الساعة فتن كقطع اللیل الم-2855

أبي موسى. –: حب 1682، 810الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: "اإليمان والكفر" والتصحیح من "ت". 1

ولفظھما: "في كل..." وسیأتي في بابه، وھو مفسر لرواية البیھقي. 2

.مسخ وخسف وقذف""بین يدي الساعة-2856- 549-ص 

أبي ھريرة.–: حب 1787الصحیحة "ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

"بینا أنا أسیر في الجنة إذ عرض لي نھر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف قلت: يا جبريل ما ھذا؟ - 2857-1306

رفعت لي سدرة المنتھى قال: ھذا الكوثر الذي أعطاكه هللا ثم ضرب بیده إلى طینه فاستخرج مسكا ثم

.فرأيت عندھا نورا عظیما"

"خ ت" عن أنس."صحیح".

"بینا أنا نائم أتیت بخزائن األرض فوضع في يدي سواران من ذھب فكبرا علي و أھماني - 2858-1307

ب صنعاء وصاحب فأوحى هللا إلي: أن انفخھما فنفختھما فذھبا فأولتھما الكذابین اللذين أنا بینھما: صاح

.الیمامة"

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"بینا أنا نائم إذ أتیت بقدح لبن فشربت منه حتى ألرى الري يجري في أظفاري ثم أعطیت - 2859-1308

.فضلي عمر بن الخطاب قالوا: فما أولته يا رسول هللا؟ قال: العلم"

.1630مختصر مسلم ابن عمر."حم ق ت" عن "صحیح".

"بینا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي و علیھم قمص منھا ما يبلغ الثدي و منھا ما يبلغ - 2860-1309

أسفل من ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعلیه قمیص يجره قالوا: فما أولته يا رسول هللا؟ قال: 

.الدين"

.1629مختصر مسلم أبي سعید."حم ق ت ن" عن "صحیح".



"بینا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذھب فأھمني شأنھما فأوحي إلي في المنام: أن - 2861-1310

.انفخھما فنفختھما فطارا فأولتھما كذابین يخرجان من بعدي فكان أحدھما العنسي واآلخر مسیلمة"

مختصر مسلم ھريرة "خ" عن ابن عباس."ق ن ھـ" عن أبي "صحیح".- 550-ص 

1514.

"بینا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن ھذا القصر؟ - 2862-1311

.قالوا: لعمر بن الخطاب فذكرت غیرتك فولیت مدبرا"

.1632مختصر مسلم "ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"بینا أيوب يغتسل عريانا خر علیه جراد من ذھب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه - 2863-1312

.تبارك و تعالى: يا أيوب ألم أكن أغنیتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن ال غنى بي عن بركتك"

"حم خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

األرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فالن فتنحى ذلك "بینا رجل بفالة من- 2864-1313

السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا 

رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له: يا عبد هللا ما اسمك؟ قال: فالن لالسم الذي سمع 

له: يا عبد هللا لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي في السحابة فقال

ھذا ماؤه يقول: اسق حديقة فالن السمك فما تصنع فیھا؟ قال: أما إذ قلت ھذا فإني أنظر إلى ما يخرج 

.منھا فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعیالي ثلثا وأرد فیھا ثلثا"

: الطیالسي، ابن منده. 1197، الصحیحة 534مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"بینما أنا على بئر أنزع منھا إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبین و - 2865-1314

في نزعه ضعف فغفر هللا له ثم أخذھا ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أر عبقريا 

.س يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن"من النا

"حم ق" عن ابن عمر."صحیح".

"بینما أنا في الحطیم مضطجعا إذ أتاني آت فقد ما بین ھذه إلى ھذه - 1315-2866- 551-ص 

فاستخرج قلبي ثم أتیت بطست من ذھب مملوءة إيمانا فغسل قلبي بماء زمزم ثم حشي ثم أعید ثم 

دون البغل وفوق الحمار أبیض يقال له البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت علیه أتیت بدابة 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا؟ قال: جبريل قي: ومن معك؟ قال: 

محمد قیل: وقد أرسل إلیه؟ قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فیھا آدم 

فقال: ھذا أبوك آدم فسلم علیه فسلمت علیه فرد السالم ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح واالبن الصالح; 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانیة فاستفتح فقیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: ومن معك؟ قال: محمد 

إذا بیحیى وعیسى قیل وقد أرسل إلیه؟ قال: نعم قیل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت 

وھما ابنا الخالة قال: ھذا يحیى وعیسى فسلم علیھما فسلمت فردا ثم قاال: مرحبا باألخ الصالح والنبي 

الصالح; ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: ومن معك؟ قال: 



يء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف محمد قیل: وقد أرسل إلیه؟ قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم المج

قال: ھذا يوسف فسلم علیه فسلمت علیه فرد ثم قال: مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح; ثم صعد بي 

حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد 

جاء ففتح فلما خلصت إذا إدريس قال: ھذا إدريس أرسل إلیه؟ قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم المجيء 

فسلم علیه فسلمت فرد ثم قال: مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح;

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح قیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: ومن - 552-ص 

اء فلما خلصت إذا معك؟ قال: محمد قیل: وقد أرسل إلیه؟ قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم المجيء ج

ھارون قال: ھذا ھارون فسلم علیه فسلمت علیه فرد ثم قال: مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح; ثم 

صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتح قیل: من ھذا؟ قال: جبريل قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: 

صت فإذا موسى قال: ھذا موسى وقد أرسل إلیه؟ قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خل

فسلم علیه فسلمت علیه فرد ثم قال: مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قیل له: ما 

يبكیك؟ قال: أبكي ألن غالما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي; ثم صعد بي 

يل قیل: ومن معك؟ قال محمد قیل: وقد بعث إلى السماء السابعة فاستفتح قیل: من ھذا؟ قال: جبر

إلیه؟ قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا إبراھیم قال: ھذا أبوك إبراھیم فسلم 

علیه فسلمت علیه فرد السالم فقال: مرحبا باالبن الصالح والنبي الصالح; ثم رفعت لي سدرة المنتھى 

قھا مثل آذان الفیلة قال: ھذه سدرة المنتھى وإذا أربعة أنھار نھران فإذا نبقھا مثل قالل ھجر وإذا ور

باطنان ونھران ظاھران قلت: ما ھذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنھران في الجنة و أما الظاھران فالنیل 

والفرات ثم رفع لي البیت المعمور فقلت: يا جبريل! ما ھذا؟ قال: ھذا البیت المعمور يدخله كل يوم

سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا

إلیه آخر ما علیھم ثم أتیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن - 553-ص 

فقال: ھي الفطرة التي أنت علیھا وأمتك; ثم فرض علي خمسون صالة كل يوم فرجعت فمررت على 

قال: إن أمتك ال تستطیع خمسین صالة كل موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمسین صالة كل يوم

يوم وإني وهللا قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائیل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله 

التخفیف ألمتك فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا 

موسى فقال مثله فرجعت فوضع فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى

عني عشرا فأمرت بعشر صلوات كل يوم فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى 

موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك ال تستطیع خمس صلوات كل 

رجع إلى ربك فسله التخفیف يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائیل أشد المعالجة فا

ألمتك قلت: سألت ربي حتى استحییت منه ولكن أرضى وأسلم فلما جاوزت نادانى مناد أمضیت 

.فريضتي وخففت عن عبادي"

. 64فقه السیرة "حم ق ن" عن مالك بن صعصعة."صحیح".



یني و بینھم فقال: ھلم قلت: أين؟ "بینما أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتھم خرج رجل من ب- 2867-1316

قال: إلى النار وهللا قلت: ما شأنھم؟ قال: إنھم ارتدوا بعدك على أدبارھم القھقرى ثم إذا زمرة حتى إذا 

عرفتھم خرج رجل من بیني و بینھم فقال: ھلم قلت: أين؟ قال: إلى النار قلت: ما شأنھم؟ قال: إنھم 

.أراه يخلص منھم إال مثل ھمل النعم"ارتدوا بعدك على أدبارھم القھقرى فال

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"بینما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بین رجلین - 1317-2868- 554-ص 

ينطف رأسه ماء فقلت: من ھذا؟ قالوا: ھذا ابن مريم ثم ذھبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسیم جعد الرأس 

.ور العین كأن عینه عنبة طافیة قلت: من ھذا؟ قالوا: الدجال أقرب الناس به شبھا ابن قطن"أع

.79مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح".

"بینما أنا نائم رأيتني على قلیب علیھا دلو فنزعت منھا ما شاء هللا ثم أخذھا ابن أبي - 2869-1318

أو ذنوبین وفي نزعه ضعف وهللا يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذھا ابن قحافة فنزع بھا ذنوبا 

.الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر ثم ضرب الناس بعطن"

.1631مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

ل فانحطت على فم غارھم "بینما ثالثة نفر يمشون أخذھم المطر فآووا إلى غار في جب- 2870-1319

يفرجھا عنكم; فقال أحدھم: اللھم إنه كان لي والدان شیخان كبیران وامرأتي ولي صبیة صغار أرعى 

ل بني و إني نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت علیھم فإذا أرحت علیھم حلبت فبدأت بوالدي فسقیتھما قب

حتى أمسیت فوجدتھما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحالب فقمت عند رءوسھما أكره أن 

أوقظھما من نومھما وأكره أن أسقى الصبیة قبلھما والصبیة يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي 

لك ابتغاء وجھك فافرج لنا فرجة نرى منھا السماء ودأبھم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذ

ففرج هللا منھا فرجة فرأوا منھا السماء;

وقال اآلخر: اللھم إنه كانت لي ابنة عم أحببتھا كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت - 555-ص 

ت بین رجلیھا إلیھا نفسھا فأبت حتى آتیھا بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتھا بھا فلما وقع

قالت: يا عبد هللا اتق هللا وال تفتح الخاتم إال بحقه فقمت عنھا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجھك 

فافرج لنا منھا فرجة ففرج لھم فرجة; و قال اآلخر: اللھم إني كنت استأجرت أجیرا بفرق أرز فلما قضى 

لم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا و عمله قال لي: أعطني حقي فعرضت علیه فرقه فرغب عنه ف

رعاءھا فجاءني فقال: اتق هللا وال تظلمني حقي قلت: اذھب إلى تلك البقر و رعائھا فخذھا فقال: اتق 

هللا وال تستھزئ بي فقلت: إني ال أستھزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءھا فأخذه و ذھب به فإن كنت تعلم 

.فرج هللا ما بقي"أني فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج ما بقي ف

. 1875مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح".

"بینما رجل راكب على بقرة التفتت إلیه فقالت: إني لم أخلق لھذا إنما خلقت للحرث فإني - 2871-1320



حتى استنقذھا أومن بھذا أنا وأبو بكر وعمر وبینما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذھب منھا بشاة فطلبه 

منه فقال له الذئب: ھنا استنقذتھا مني فمن لھا يوم السبع يوم ال راعي لھا غیري فإني أومن بھذا أنا 

.وأبو بكر وعمر"

.2186، اإلرواء 1624مختصر مسلم نحوه "حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ف به فھو يتجلجل في األرض إلى يوم القیامة""بینما رجل يجر إزاره من الخیالء خس- 2872-1321

أبي ھريرة. -: خ1507الصحیحة "حم خ ن" عن ابن عمر."صحیح".

"بینما رجل يمشي بطريق اشتد علیه العطش- 2873-1322

فوجد بئرا فنزل فیھا فشرب منھا ثم خرج فإذا ھو بكلب يلھث يأكل الثرى من العطش - 556-ص 

لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي فنزل البئر فمأل خفه ماء ثم أمسك بفیه ثم رقي فقال:

.فسقى الكلب فشكر هللا فغفر له في كل ذات كبد رطبة أجر"

. 29، الصحیحة 1505مختصر مسلم "مالك حم ق د" عن أبي ھريرة."صحیح".

.وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر له""بینما رجل يمشي بطريق - 2874-1323

.1082مختصر مسلم "مالك حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

إذ خسف هللا به األرض فھو 1"بینما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته- 2875-1324

.فیھا إلى يوم القیامة"2يتجلجل

.1362مختصر مسلم نحوه ن أبي ھريرة."حم ق" ع"صحیح".

كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائیل فنزعت 3"بینما كلب يطیف بركیة- 2876-1325

".فاستقت له به فغفر لھا4موقھا

.30الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمته: الجمة من شعر الرأس، ما سقط على المنكبین، والترجیل أي التسريح بالمشط. 1

يتجلجل: أي يغوص في األرض حین يخسف به. والجلجلة: حركة مع صوت. 2

الركیة: البئر. 3

. 13الموق: الخف 4

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 557-ص 

.ه الحل میتته""البحر الطھور ماؤ-2877

.76صحیح أبي داود "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."البخیل من ذكرت عنده فلم يصل علي"-2878

.31- 29فضل الصالة "حم ت ن حب ك" عن الحسین."صحیح".

."البذاذة من اإليمان"-2879



.341الصحیحة ."حم ھـ ك" عن أبي أمامة الحارثي"صحیح".

."البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في صدرك وكرھت أن يطلع علیه الناس"-2880

.1794مختصر مسلم "خد م ت" عن النواس بن سمعان."صحیح".

إلیه "البر ما سكنت إلیه النفس واطمأن إلیه القلب واإلثم ما لم تسكن إلیه النفس ولم يطمئن -2881

.القلب وإن أفتاك المفتون"

.2774، المشكاة 3/16الترغیب "حم" عن أبي ثعلبة."صحیح".

"."البركة في ثالثة: في الجماعة والثريد والسحور-2882

.1045الصحیحة "طب ھب" عن سلمان."صحیح".

."البركة في نواصي الخیل"-2883

. 1106مختصر مسلم "حم ق ن" عن أنس."صحیح".

."البركة مع أكابركم"-2884- 558-ص 

: أبو بكر الشافعي، 1778، الصحیحة 94الترغیب "حب حل ك ھب" عن ابن عباس."صحیح".

ابن مخلد العطار، عد، خط، الضیاء.

."البزاق في المسجد سیئة ودفنه حسنة"-2885

.48الروض النضیر "حم طب" عن أبي أمامة."حسن".

."البصاق في المسجد خطیئة وكفارتھا دفنھا"-2886

.250، مختصر مسلم 494، صحیح أبي داود 48الروض النضیر " عن أنس.3"ق "صحیح".

."البضع ما بین الثالث إلى التسع"-2887

: ت.3354الضعیفة ه" عن دينار بن مكرم."طب ابن مردوي"صحیح".

."البطن والغرق شھادة"-2888

: حم، ق، ت.38أحكام الجنائز "طس" عن أبي ھريرة."صحیح".

."البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة"-2889

ابن عباس.–ب : ھق. ح1061، اإلرواء 1458المشكاة "حم د" عن جابر."صحیح".

."البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في األضاحي"-2890

: طص، طس.613الروض النضیر "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

"البیت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم ال يعودون إلیه - 2891-1326

.حتى تقوم الساعة"

.477الصحیحة "حم ن ك ھب" عن أنس."صحیح".

."البیعان إذا اختلفا في البیع ترادا البیع"-2892

بیوع الموسوعة."طب" عن ابن مسعود."صحیح".

."البیعان بالخیار ما لم يتفرقا"- 2893-1327



البیوع: الشافعي، ة."حم د ھـ" عن أبي برزة "ھـ ك" عن سمر"صحیح".- 559-ص 

. 1281أبي برزة. اإلرواء -الطیالسي، الطحاوي، ابن الجارود، قط، ھق، 

"البیعان بالخیار ما لم يتفرقا إال أن تكون صفقة خیار وال يحل له أن يفارق صاحبة خشیة أن - 2894-1328

.يستقیله"

.1281اإلرواء "حم ن" عن ابن عمرو."حسن".

."البیعان بالخیار ما لم يتفرقا أو يقول أحدھما لصاحبه اختر"- 2895-1329

.1310/1اإلرواء " عن ابن عمر.3"حم خ "صحیح".

"البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما وإن كتما وكذبا محقت بركة -2896

.بیعھما"

.1281، اإلرواء 945مختصر مسلم " عن حكیم بن حزام.3"حم ق "صحیح".

."البینة على المدعي والیمین على المدعى علیه"-2897

.2685، 2661، 2641اإلرواء "ت" عن ابن عمرو."صحیح".

."البینة وإال فحد في ظھرك"- 2898-1330

: خ. 2098اإلرواء: بن عباس."د ن ھـ ك" عن ا"صحیح".

حرف التاء.- 560-ص 

"تابعوا بین الحج و العمرة فإن متابعة بینھما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكیر خبث - 2899-1331

.الحديد"

: حم، الطبري، المحاملي، ابن عساكر. 1200الصحیحة "ھـ" عن عمر."صحیح".

.تابعوا بین الحج والعمرة فإنھما ينفیان الذنوب كما ينفي الكیر خبث الحديد""- 2900-1332

: طب، العقیلي، الضیاء.1200الصحیحة "ن" عن ابن عباس."صحیح".

"تابعوا بین الحج وعمرة فإنھما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكیر خبث الحديد والذھب والفضة -2901

.حجة المبرورة ثواب إال الجنة"ولیس لل

: ابن 1200، الصحیحة 2524، اإلرواء 1/117الترغیب "حم ت ن" عن ابن مسعود."صحیح".

خزيمة، ابن حبان، الطبراني، العقیلي، حل.

"تأتي اإلبل على ربھا على خیر ما كانت إذا ھي لم يعط فیھا حقھا تطؤه بأخفافھا و تأتي - 2902-1333

غنم على ربھا على خیر ما كانت إذا لم يعط فیھا حقھا تطؤه بأظالفھا وتنطحه بقرونھا ومن حقھا أن ال

تحلب على الماء أال ال يأتین أحدكم يوم القیامة ببعیر يحمله على رقبته له رغاء فیقول: يا محمد! فأقول: 

على رقبته لھا يعار فیقول: يا ال أملك لك شیئا قد بلغت أال ال يأتین أحدكم يوم القیامة بشاة يحملھا

محمد! فأقول: ال أملك لك شیئا قد بلغت و يكون كنز أحدكم يوم القیامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه و 

.يطلبه: أنا كنزك فال يزال حتى يلقمه إصبعه"



.2/266الترغیب "ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".- 561-ص 

اكن ماءھا وسدرھا فتطھر فتحسن الطھور ثم تصب على رأسھا فتدلكه دلكا "تأخذ إحد- 2903-1334

.شديدا حتى يبلغ شئون رأسھا ثم تصب علیھا الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطھر بھا"

. 333، صحیح أبي داود 172مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن عائشة."صحیح".

.میاھھم""تؤخذ صدقات المسلمین على - 2904-1335

عائشة.-: الطیالسي، ھق. ھق1779الصحیحة "حم ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

."تأكل النار ابن آدم إال أثر السجود حرم هللا عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود"-2905

، ق.131صفة الصالة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

تبايعوا الذھب بالفضة كیف شئتم والفضة بالذھب كیف شئتم""2906-1336

بیوع الموسوعة: حم، ق."ن" عن أبي بكرة."صحیح".

."تبا للذھب و الفضة"-2907

.179الروض النضیر "حم في الزھد" عن رجل "ھب" عن عمر."حسن".

ك بالمعررف ونھیك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في "تبسمك في وجه أخیك لك صدقة وأمر-2908

أرض الضالل لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو 

.أخیك لك صدقة"

.572الصحیحة "خد ت حب" عن أبي ذر."صحیح".

بواب المسجد يكتبون األول فاألول فإذا صعد اإلمام على "تبعث المالئكة يوم الجمعة إلى أ- 2909-1337

.المنبر طويت الصحف"

.712صحیح الترغیب "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

."تبعث النخامة في القبلة يوم القیامة وھي في وجه صاحبھا"- 1338-2910- 562-ص 

: ابن خزيمة، حب. 283صحیح الترغیب "البزار" عن ابن عمر."صحیح".

."تبلغ الحلیة من المؤمن حیث يبلغ الوضوء"-2911

.252، الصحیحة 291، المشكاة 134مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

1."تبلغ المساكن إھاب"- 2912-1339

.5440المشكاة ، 2031مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"تتركون المدينة على خیر ما كانت ال يغشاھا إال العوافي وآخر من يحشر راعیان من مزينة - 2913-1340

.يريدان المدينة ينعقان بغنمھما فیجدانھا وحوشا حتى إذا بلغا ثنیة الوداع خرا على وجوھھما"

.683الصحیحة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة"-2914

"أبو بكر بن المزربان في كتاب المروءة طب في مكارم األخالق" عن ابن عمر."صحیح".

: الطحاوي، ابن األعرابي، السھمي. 638الصحیحة 

."تجب الجمعة على كل مسلم إال امرأة أو صبیا أو مملوكا"-2915

: ابن مندة.592اإلرواء ي ھق" عن رجل من بني وائل."الشافع"صحیح".



"تجدون الناس معادن فخیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا وتجدون خیر الناس -2916

في ھذا الشأن أشدھم له كراھیة قبل أن يقع فیه وتجدون شر الناس يوم القیامة عند هللا ذا الوجھین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكسر الھمزة، موضع قرب المدينة، والرواية "إھاب، يھاب" قالوا: وبلوغ المساكن إلى ھذا الموضع 1

معجزة له صلى هللا علیه وسلم، وقعت في زمان بني أمیة. 

.الذي يأتي ھؤالء بوجه ويأتي ھؤالء بوجه"- 563-ص 

. 1744مختصر مسلم نحوه ."حم ق" عن أبي ھريرة"صحیح".

."تجوزوا في الصالة فإن خلفكم الضعیف والكبیر وذا الحاجة"-2917

أبي ھريرة. –ابن عباس، حم –: الضیاء 759صحیح أبي داود "طب" عن ابن عباس."صحیح".

أبي مسعود.–حل 

."تجيء ريح بین يدي الساعة! فیقبض فیھا روح كل مؤمن"-2918

"طب ك" عن عیاش بن أبي ربیعة."صحیح".

"تحاجت النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: فما لي ال - 2919-1341

يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطھم وعجزھم؟ فقال هللا عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من 

ر: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل واحدة منكما ملؤھا أشاء من عبادي وقال للنا

فأما النار فال تمتلئ حتى يضع هللا قدمه علیھا فتقول: قط قط فھنالك تمتلئ و ينزوي بعضھا إلى بعض 

.فال يظلم هللا من خلقه أحدا و أما الجنة فإن هللا ينشئ لھا خلقا"

.1980مختصر مسلم يرة."حم ق" عن أبي ھر"صحیح".

."تحروا لیلة القدر فمن كان متحريھا فلیتحرھا في لیلة سبع وعشرين"-2920

: الطیالسي.1253صحیح أبي داود "حم" عن ابن عمر."صحیح".

."تحروا لیلة القدر في السبع األواخر"-2921

: حم، خ، حل.1253صحیح أبي داود ر."مالك م د" عن ابن عم"صحیح".

."تحروا لیلة القدر في الوتر من العشر األواخر من رمضان"-2922- 564-ص 

"حم ق ت" عن عائشة."صحیح".

."تحروا لیلة القدر لیلة ثالث و عشرين"-2923

: حم، د، ابن نصر.1249صحیح أبي داود بن أنیس."طب" عن عبدهللا"صحیح".

."تحشرون حفاة عراة غرال"- 2924-1342

"خ" عن عائشة "ت ك" عن ابن عباس."صحیح".

. "تحول إلى الظل..."-2925

. 8331الصحیحة "ك" عن أبي حازم."صحیح".



.بتكم فیه الغفلة""تحولوا عن مكانكم الذي أصا-2926

.463صحیح أبي داود "د ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"تخرج الدابة فتسم الناس على خراطیمھم ثم يعمرون فیكم حتى يشتري الرجل الدابة فیقال: -2927

.ممن اشتريت؟ فیقول: من الرجل المخطم"

: تخ، البغوي، أبو نعیم.322الصحیحة "حم" عن أبي أمامة."صحیح".

.وانكحوا إلیھم"2"تخیروا لنطفكم فانكحوا األكفاء-2928

.730، الضعیفة 1067الصحیحة "ھـ ك ھق" عن عائشة."صحیح".

."تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل هللا فیھا شفاء فإنھا تأكل من كل الشجر"-2929

. 518الصحیحة عن ابن مسعود."طب""حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد حققت فیه: أن قوله في آخر الحديث: "فإنه مبارك" شاذ ال يصح، ولذلك حذفته. 1

: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه...". 270قلت: يعني في الدين والخلق، للحديث المتقدم 2

."تداووا عباد هللا فإن هللا تعالى لم يضع داء إال وضع له دواء غیر داء واحد: الھرم"-2930- 565-ص 

.292، غاية المرام 12الروض النضیر حب ك" عن أسامة بن شريك.4"حم "صحیح".

.يا إبراھیم لمحزونون""تدمع العین و يحزن القلب وال نقول إال ما يرضي الرب وهللا إنا بفراقك- 2931-1343

: خ.484فقه السیرة "حم م د" عن أنس."صحیح".

"تدمع العین و يحزن القلب وال نقول ما يسخط الرب ولوال أنه وعد صادق وموعود جامع وأن - 2932-1344

.براھیم لمحزونون"اآلخر منا يتبع األول لوجدنا علیك يا إبراھیم وجدا أشد مما وجدنا وإنا بك يا إ

: ابن سعد.1732الصحیحة "ھـ" عن أسماء بنت يزيد."حسن".

"تدنوا الشمس يوم القیامة من الخلق حتى تكون منھم كمقدار میل فیكون الناس على - 2933-1345

ون إلى قدر أعمالھم في العرق فمنھم من يكون إلى كعبیه ومنھم من يكون إلى ركبتیه ومنھم من يك

.حقويه ومنھم من يلجمه العرق إلجاما"

: حم، ت. 1382، الصحیحة 1953مختصر مسلم "م" عن المقداد بن األسود."صحیح".

"تدور رحى اإلسالم لخمس وثالثین أوست وثالثین أوسبع وثالثین فإن يھلكوا فسبیل من - 2934-1346

.بما مضى"ھلك وإن يقم لھم دينھم يقم لھم سبعین عاما

.976الصحیحة "حم د ك" عن ابن مسعود."صحیح".

."تذھبون الخیر فالخیر حتى ال يبقى منكم إال مثل ھذه"-2935

: حب.1781الصحیحة "تخ طب ك" عن رويفع بن ثابت."حسن".

ما يذود الرجل إبل الرجل "ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه ك- 1347-2936- 566-ص 

عن إبله قالوا: يا نبي هللا تعرفنا؟ قال: نعم لكم سیما لیست ألحد غیركم تردون علي غرا محجلین من 



آثار الوضوء ولیصدن عني طائفة منكم فال يصلون فأقول: يا رب ھؤالء من أصحابي! فیجیبني ملك فیقول: 

.وھل تدري ما أحدثوا بعدك"

ن أبي ھريرة."م" ع"صحیح".

."تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما: كتاب هللا وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض"-2937

.1761، الصحیحة 186المشكاة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."تزوج و لو بخاتم من حديد"- 2938-1348

"خ" عن سھل بن سعد."صحیح".

."تزوجوا األبكار فإنھن أعذب أفواھا وأنتق أرحاما وأرضى بالیسیر"-2939

.623الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."حسن".

."تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم"-2940

.1784اإلرواء "د ن" عن معقل بن يسار."صحیح".

.ي مكاثر بكم األمم وال تكونوا كرھبانیة النصارى""تزوجوا فإن-2941

: الروياني، عد.1782الصحیحة "ھق" عن أبي أمامة."صحیح".

."تستأمر الیتیمة في نفسھا فإن سكتت فھو إذنھا و إن أبت فال جواز علیھا"- 2942-1349

. 1734اإلرواء "د ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."تسحروا فإن في السحور بركة"-2943- 567-ص 

"حم ق ت ن ھـ" عن أنس "ن" عن أبي ھريرة وابن مسعود "حم" عن أبي سعید."صحیح".

.580، مختصر مسلم 1055، صحیح الترغیب 1089، 49الروض النضیر 

."تسحروا ولو بالماء"-2944

.1405الضعیفة بن سراقة."ابن عساكر" عن عبدهللا"صحیح".

."تسحروا ولو بجرعة من ماء"-2945

–: الضیاء في "المختارة". حم 1063، صحیح الترغیب 1405الضعیفة " عن أنس.1"ع"صحیح".

ابن عمرو.–أبي سعید. حب 

."تسلیم الرجل بإصبع واحدة يشیر بھا فعل الیھود"-2946

: عق.1783الصحیحة طس ھب" عن جابر."ع "حسن".

."تسمعون و يسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم"-2947

ثابت بن قیس.–: حب. البزار 1784الصحیحة "حم د ك" عن ابن عباس."صحیح".

."تسموا باسمي وال تكنوا بكنیتي"-2948

.1397مختصر مسلم بر."حم ق ت ھـ" عن أنس "حم ق ھـ" عن جا"صحیح".

."تسموا باسمي وال تكنوا بكنیتي فإنما أنا أبو القاسم أقسم بینكم"- 2949-1350

.1397مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح".

"تصدقوا فسیأتي علیكم زمان يمشي الرجل بصدقته فیقول الذي يأتیه بھا: لو جئت بھا باألمس -2950

ھا فأما اآلن فال حاجة ليلقبلت
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وھو خطأ. 4األصل 1

.فیھا فال يجد من يقبلھا"- 568-ص 

.128تخريج مشكلة الفقر "حم ق ن" عن حارثة بن وھب."صحیح".

.كما يطفئ الماء النار""تصدقوا و لو بتمرة فإنھا تسد من الجائع و تطفئ الخطیئة -2951

.861، 860صحیح الترغیب "ابن المبارك" عن عكرمة مرسال."صحیح".

."تصدقي وال توعي فیوعى علیك"- 2952-1351

"خ" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح".

جماعة على صالته "تطوع الرجل في بیته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صالة الرجل في-2953

.وحده"

.441صحیح الترغیب "ش" عن رجل."صحیح".

"تعافوا الحدود فیما بینكم فما بلغني من حد فقد وجب".-2954

ابن –: عد، ھق، حم، ك، ھق 1638، الصحیحة 3568المشكاة "د ن ك" عن ابن عمرو."حسن".

مسعود.

"تعالوا ب- 2955-1352

ببھتان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم وال تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على هللا ومن أصاب 

ه إلى هللا إن من ذلك شیئا فعوقب به في الدنیا فھو له كفارة ومن أصاب من ذلك شیئا فستره هللا فأمر

.شاء عاقبه وأن شاء عفا عنه"

"خ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

."تعاھدوا القرآن فوالذي نفسي بیده لھو أشد تفصیا من قلوب الرجال من اإلبل من عقلھا"-2956

"حم ق" عن أبي موسى."صحیح".

دكم ال يدري ما يعرض له"."تعجلوا إلى الحج فإن أح-2957- 569-ص 

: د، ابن ماجه.990اإلرواء "حم" عن ابن عباس."صحیح".

"تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتین: يوم االثنین و يوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن إال -2958

.عبدا بینه وبین أخیه شحناء فیقال اتركوا ھذين حتى يفیئا"

.1802مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."تعرض األعمال يوم االثنین والخمیس فأحب أن يعرض عملي و أنا صائم"- 2959-1353

. 1031، صحیح الترغیب 949اإلرواء "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

فأي قلب أشربھا نكتت فیه نكتة سوداء "تعرض الفتن على القلوب عرض الحصیر عودا عودا - 2960-1354

و أي قلب أنكرھا نكتت فیه نكتة بیضاء حتى يصیر القلب أبیض مثل الصفا ال تضره فتنة ما دامت 

.السموات واألرض واآلخر أسود مربدا كالكوز مجخیا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من ھواه"



.1990مختصر مسلم "حم م" عن حذيفة."صحیح".

."تعرف إلى هللا في الرخاء يعرفك في الشدة"-2961

–: حم، طب، حل، ك 318السنة "أبو القاسم بن بشران في أمالیه" عن أبي ھريرة."صحیح".

أبي سعید. –ابن عباس. اآلجري 

أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس "تعس عبد الدينار و عبد الدرھم وعبد الخمیصة إن - 2962-1355

وانتكس وإذا شیك فال انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبیل هللا أشعث رأسه مغبرة قدماه إن 

كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في 

.الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع"- 570-ص 

ي ھريرة."خ ھـ" عن أب"صحیح".

."تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت"- 2963-1356

.2044مختصر مسلم "م ن" عن رجل."صحیح".

."تعلموا كتاب هللا وتعاھدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بیده لھو أشد تفلتا من المخاض في العقل"-2964

: حب، ابن نصر. 2/214الترغیب عامر."حم" عن عقبة بن"صحیح".

"تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في األھل مثراة في المال -2965

.منسأة في األثر"

.276الصحیحة "حم ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

قريشا وال تؤخروھا فإن للقرشي قوة الرجلین من غیر "تعلموا من قريش وال تعلموھا وقدموا-2966

.قريش"

.519اإلرواء "ش" عن سھل بن أبي خیثمة."صحیح".

2967-.

. 1443الصحیحة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

2968-.

.1541الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

"تغزون جزيرة العرب فیفتحھا هللا ثم فارس فیفتحھا هللا ثم تغزون الروم فیفتحھا هللا ثم - 2969-1357

.1تغزون الدجال فیفتحھا هللا"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھكذا باألصل وينظر ما معناه وإال فالدجال ال مأوى له حتى يفتح. 1

قلت: كذا في األصل: ولفظ "حم، م" "فیفتحه" والسیاق لھما، واللفظ األول البن ماجه، لكن سیاقه 

ظن الشیخ القاري. ورواه البخاري بلفظ مسلم، وبإسناد أيضا، خالفا ل4/426مختلف واستدركه الحاكم 

بلفظ "فیفتح هللا علیكم" وھو أظھر في المعنى، وفسر القاري اللفظ الثاني بقوله 4/2/28في "التاريخ 

"أي يجعله مقھورا مغلوبا". 

قلت: ومثله الحديث اآلتي: "تفتح يأجوج".



.2028لم مختصر مس"حم م ھـ" عن نافع بن عتبة."صحیح".- 571-ص 

2970-

.كانت بینه و بین أخیه شحناء فیقال: انظروا ھذين حتى يصطلحا"

.412، غاية المرام 949اإلرواء "خد م د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"تفتح أبواب السماء نصف اللیل فینادي مناد: ھل من داع فیستجاب له؟ ھل من سائل فیعطى؟ -2971

ھل من مكروب فیفرج عنه؟ فال يبقى مسلم يدعو بدعوة إال استجاب هللا تعالى له إال زانیة تسعى 

.بفرجھا أو عشارا"

.1073الصحیحة عن عثمان بن أبي العاص.1"طب""صحیح".

"تفتح الیمن فیأتي قوم يبسون فیتحملون بأھلیھم ومن أطاعھم والمدينة خیر لھم لو كانوا -2972

يعلمون وتفتح الشأم فیأتي قوم يبسون فیتحملون بأھلیھم ومن أطاعھم والمدينة خیر لھم لو كانوا 

ر لھم لو كانوا يعلمون و تفتح العراق فیأتي قوم يبسون فیتحملون بأھلیھم ومن أطاعھم و المدينة خی

.يعلمون"

"مالك ق" عن سفیان بن أبي زھیر."صحیح".

بٍ "تفتح يأجوج ومأجوج فیخرجون على الناس كما قال هللا عز وجل:- 2973-1358 دَ ِ حَ ْ كُلّ {مِن

{ لُونَ ھم فیغشون الناس وينحاز المسلمون عنھم إلى مدائنھم وحصونھم ويضمون إلیھم مواشیيَنْسِ

ويشربون
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كذا األصل، وھو خطأ، والصواب "طس" كما نبھت علیه ھناك في المصدر المذكور أعاله. 1

میاه األرض حتى إن بعضھم لیمر بالنھر فیشربون ما فیه حتى يتركوه يبسا حتى إن - 572-ص 

د كان ھاھنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إال أحد من يمر من بعدھم لیمر بذلك النھر فیقول: ق

في حصن أو مدينة قال قائلھم: ھؤالء أھل األرض قد فرغنا منھم بقي أھل السماء! ثم يھز أحدھم 

حربته ثم يرمي بھا إلى السماء فترجع إلیه مختضبة دما للبالء والفتنة فبینما ھم على ذلك إذ بعث هللا 

فیصبحون موتى ال يسمع لھم حس 1ناقھم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهعز وجل دودا في أع

فیقول المسلمون: أال رجل يشري لنا نفسه فینظر ما فعل ھذا العدو؟ فیتجرد رجل منھم محتسبا نفسه 

قد أوطنھا على أنه مقتول فینزل فیجدھم موتى بعضھم على بعض فینادي: يا معشر المسلمین أال 

عز وجل قد كفاكم عدوكم فیخرجون من مدائنھم وحصونھم ويسرحون مواشیھم فما يكون أبشروا إن هللا

. لھم مرعى إال لحومھم فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط"

.1793الصحیحة "حم ھـ حب ك" عن أبي سعید."حسن".

خمس وعشرين جزءا وتجتمع مالئكة اللیل ومالئكة "تفضل صالة الجمع صالة أحدكم وحده ب- 2974-1359

.النھار في صالة الفجر"

"خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"."تفكروا في آالء هللا وال تفكروا في هللا-2975

.1788األحاديث الصحیحة "أبو الشیخ طس عد ھب" عن ابن عمر."حسن".



."تفكروا في خلق هللا وال تفكروا في هللا"- 2976-1360

.1788األحاديث الصحیحة "حل" عن ابن عباس."حسن".

"تقاتلون الیھود فتسلطون علیھم حتى يختبئ- 2977-1360

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھم النغف وھو دود تكون في أنوف اإلبل ھكذا باألصل ولم يظھر لنا معناه، وفي النھاية فیرسل هللا1

والغنم. 

.أحدھم وراء الحجر فیقول الحجر: يا عبد هللا ھذا يھودي ورائي فاقتله"- 573-ص 

"ق ت" عن ابن عمر."صحیح".

ائتمن فال "تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فال يكذب وإذا وعد فال يخلف وإذا -2978

.يخن غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم"

: الخرائطي.1470الصحیحة "ك ھب" عن أنس."صحیح".

."تقتل عمارا الفئة الباغیة"- 2979-1361

"حم" عن خزيمة بن ثابت وعن عمرو بن العاص وعن ابنه وعن عمرو بن حزم "م" عن أم "صحیح".

.710، الصحیحة 2006مختصر مسلم .سلمة

."تقدموا فأتموا بي ولیأتم بكم من بعدكم وال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرھم هللا"- 2980-1362

.683صحیح أبي داود "حم م د ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

."تقطع الید في ثمن المجن"- 2981-1363

. 2197الصحیحة د."حم ھـ" عن سعی"صحیح".

."تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا"- 2982-1364

"خ د ن" عن عائشة."صحیح".

"تقعد المالئكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فیكتبون األول والثاني والثالث حتى إذا خرج -2983

.اإلمام رفعت الصحف"

.712صحیح الترغیب مامة."حم" عن أبي أ"حسن".

."تقوم الساعة والروم أكثر الناس"-2984

.2026مختصر مسلم "حم م" عن المستورد."صحیح".

"تكفل هللا لمن جاھد في سبیله ال يخرجه من بیته إال الجھاد في سبیله وتصديق كلماته - 2985-1365

ىبأن يدخله الجنة أو يرجعه إل

.مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنیمة"- 574-ص 

.1070مختصر مسلم "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."تكفیر كل لحاء ركعتان"-2986



أبي أمامة -: ابن األعرابي، تمام، ابن عساكر1789الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."حسن".

الباھلي.

."1"تكون إبل للشیاطین وبیوت للشیاطین- 2987-1366

. 93، الصحیحة 3919المشكاة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"تكون األرض يوم القیامة خبزة واحدة يتكفؤھا الجبار بیده كما يتكفأ أحدكم خبزته في - 2988-1367

.السفر نزال ألھل الجنة"

. 5533المشكاة ."حم ق" عن أبي سعید"صحیح".

."2"تكون النسم طیرا تعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القیامة دخلت كل نفس في جسدھا-2989

، الصحیحة حم، حل.1631المشكاة "طب" عن أم ھانئ."صحیح".

."تكون أمراء يقولون وال يرد علیھم يتھافتون في النار يتبع بعضھم بعضا"-2990

. ع، طس.1790الصحیحة "طب" عن معاوية."صحیح".

"تكون بینكم و بین بني األصفر ھدنة فیغدرون بكم فیسیرون إلیكم في ثمانین غاية تحت - 2991-1368

.كل غاية منھم اثنا عشر ألفا"

جزية.- ، خ27، 6/25حم "ھـ" عن عوف بن مالك."صحیح".

"تكون بین يدي الساعة أيام يرفع فیھا العلم وينزل فیھا الجھل ويكثر فیھا الھرج والھرج: - 2992-1369

"ھـ" عن ابن مسعود.القتل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحديث تتمة، فراجعھا إن شئت في مصدرنا المذكور أعاله. 1

. 912أم مبشر مضى نحوه من حديث كعب بن مالك، و2

، 450، 439، 405، 402، 1/389حم "ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".- 575-ص 

.1ابن مسعود وأبي موسى–علم -فتن، م–، خ 4/392

"تكون بین يدي الساعة فتن كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل فیھا مؤمنا ويمسي كافرا - 2993-1370

.بیع أقوام دينھم بعرض من الدنیا"ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ي

.810الصحیحة "ت" عن أنس."صحیح".

"تكون دعاة على أبواب جھنم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا ھم قوم من جلدتنا يتكلمون - 2994-1371

ق كلھا ولو أن بألسنتنا فالزم جماعة المسلمین وإمامھم فإن لم تكن جماعة وال إمام فاعتزل تلك الفر

.تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك"

إمارة.- فتن، م- خ"ھـ" عن حذيفة."صحیح".

"تكون ھدنة على دخن قلوب ال تعود على ما كانت علیه ثم تكون دعاة الضاللة فإن رأيت - 2995-1372

ك وأخذ مالك وإن لم تره فاضرب في األرض ولو أن في األرض فالزمه وإن نھك جسم2يومئذ خلیفة هللا

. تموت وأنت عاض على جذل شجرة"

. 1791الصحیحة "حم د" عن حذيفة."حسن".

"تلقى األرض أفالذ كبدھا أمثال األسطوان من الذھب والفضة فیجيء القاتل فیقول: في - 2996-1373

ھذا قطعت رحمي ويجيء السارق فیقول: في ھذا قطعت يدي ثم ھذا قتلت ويجيء القاطع فیقول: في 



.يدعونه فال يأخذون منه شیئا"

"م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وسبق لفظھما "إن بین يدي الساعة...". 1

في األرض خلیفة", وھي المعروفة، واألولى منكرة تفرد بھا 2

مجھول. راجع المصدر المذكور أعاله. 

."تمرق مارقة عند فرقة بین المسلمین فیقتلھا أولى الطائفتین بالحق"- 1373-2997- 576-ص 

"م د" عن أبي سعید. "صحیح".

.1"تمسحوا باألرض فإنھا بكم برة"-2998

: أبو الشیخ.1792الصحیحة "طص" عن سلمان."صحیح".

."تمضمضوا و استنشقوا واألذنان من الرأس"- 2999-1375

: قط، طب.36الصحیحة "حل" عن ابن عباس."صحیح".

."تنام عیناي و ال ينام قلبي"-3000

أبي ھريرة.-2124، حب 2/251:438حم "ابن سعد" عن الحسن مرسال."صحیح".

."تنزل المعونة من السماء على قدر المؤنة وينزل الصبر على قدر المصیبة"- 3001-1376

: البزار، ابن شاھین، عد.1664الصحیحة "الحسن بن سفیان" عن أبي ھريرة."صحیح".

."تنزھوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"-3002

.280اإلرواء "قط" عن أنس."صحیح".

."تنكح المرأة ألربع: لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدينھا فاظفر بذات الدين تربت يداك"-3003

. 798، مختصر مسلم 3082المشكاة "ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة البرة بأوالدھا. يعني: أن منھا خلقكم وفیھا معاشكم وإلیھا بعد الموت معادكم، أي مشفقة كالوال1

فھي أصلكم الذي منه تفرعتم، وأمكم التي منھا خلقتم، ثم ھي كفاتكم إذا متم. ذكره الزمخشري. 

ويعني بقوله: "تمسحوا" أي : باشروھا بالصالة بال حائل بینكم وبینھا.

.بوا""تھادوا تحا-3004- 577-ص 

.1601اإلرواء " عن أبي ھريرة.1"ع"حسن".

."توبوا إلى هللا تعالى فإني أتوب إلیه كل يوم مائة مرة"-3005

.8/73م "خد" عن ابن عمر."صحیح".

م وال تصلوا في "توضئوا من لحوم اإلبل وال تتوضئوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغن- 3006-1377



.مبارك اإلبل"

، اإلرواء 177صحیح أبي داود "حم د ت ھـ" عن البراء "حم م ھـ" عن جابر بن سمرة."صحیح".

118.

."توضئوا مما مست النار"-3007

، صحیح أبي 147مختصر مسلم "حم م ن" عن أبي ھريرة "حم م ھـ" عن عائشة."صحیح".

. 188د داو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو خطأ.4في األصل 1

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 578-ص 

."التائب من الذنب كمن ال ذنب له"-3008

.616، 615الضعیفة "ھـ" عن ابن مسعود "الحكیم" عن أبي سعید."حسن".

.شيء خیر إال في عمل اآلخرة""التؤدة في كل-3009

.1794الصحیحة "د ك ھب" عن سعد."صحیح".

."التؤدة واالقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة"- 3010-1378

: ت.5059المشكاة "عبد بن حمید طب الضیاء" عن عبدهللا بن سرجس."صحیح".

.التأني من هللا و العجلة من الشیطان""-3011

: ع.1795الصحیحة "ھب" عن أنس."حسن".

."التثاؤب في الصالة من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فلیكظم ما استطاع"- 3012-1379

.8/225، م 2/397حم "ت حب" عن أبي ھريرة."صحیح".

لشیطان فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ھا ضحك منه "التثاؤب من ا-3013

.الشیطان"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"التحدث بنعمة هللا شكر وتركھا كفر ومن ال يشكر -3014

.الفرقة عذاب"القلیل ال يشكر الكثیر ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا والجماعة بركة و- 579-ص 

. 667الصحیحة "ھب" عن النعمان بن بشیر."حسن".

."التسبیح للرجال والتصفیق للنساء"-3015

.867، صحیح أبي داود 335م عن جابر،مختصر مسلم "حم" عن جابر."صحیح".

."التفل في المسجد خطیئة وكفارته أن يواريه"-3016

، وزاد: البخاري، ومسلم، 285، صحیح الترغیب 493صحیح أبي داود "د" عن أنس."صحیح".

وأبي داود, وت، ون: بلفظ قريب، وكذلك أحمد بإسناد ال بأس به.



."التكبیر في الفطر سبع في األولى وخمس في اآلخرة والقراءة بعدھما كلتیھما"-3017

.639، اإلرواء 1045صحیح أبي داود "د" عن ابن عمر."حسن".

.تذھب ببعض الحزن"1"التلبینة مجمة لفؤاد المريض-3018

.167، أحكام الجنائز 1471مختصر مسلم "حم ق" عن عائشة."حسن".

ن زاد واستزاد "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر والملح بالملح مثال بمثل يدا بید فم-3019

.فقد أربى إال ما اختلفت ألوانه"

بیوع الموسوعة."حم م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."التیمم ضربة للوجه وضربة للكفین"-3020-13800

.3427الضعیفة .2"حم" عن عمار بن ياسر"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: مريحة لفؤاده، والتلبینة: حساء يعمل من دقیق أو نخالة، وربما جعل فیھا عسل. 1

. 3/48انظر التعلیق على ھذا الحديث في "الضعیف" 2

حرف الثــاء.- 580-ص 

"ثالث أحلف علیھن: ال يجعل هللا تعالى من له سھم في اإلسالم كمن ال سھم له و أسھم -3021

صالة والصوم والزكاة وال يتولى هللا عبدا في الدنیا فیولیه غیره يوم القیامة وال يحب رجل اإلسالم ثالثة: ال

قوما إال جعله هللا معھم والرابعة لو حلفت علیھا رجوت أن ال آثم: ال يستر هللا عبدا في الدنیا إال ستره 

.يوم القیامة"

الروض " عن أبي أمامة."حم ن ك ھب" عن عائشة "ع" عن ابن مسعود "طب"صحیح".

.1387، الصحیحة 742، 370، صحیح الترغیب 2/99النضیر 

."ثالث أخاف على أمتي: االستسقاء باألنواء وحیف السلطان وتكذيب بالقدر"-3022

: ع، ابن أبي عاصم، طب، طص، عم. 1127الصحیحة "حم طب" عن جابر بن سمرة."صحیح".

خرجن ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانھا خیرا: طلوع "ثالث إذا-3023

.الشمس من مغربھا و الدجال ودابة األرض"

.2137مختصر مسلم "م ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

زاده هللا عز "ثالث أقسم علیھن: ما نقص مال عبد من صدقة وال ظلم عبد مظلمة صبر علیھا إال-3024

وجل عزا وال فتح عبد باب مسألة إال فتح هللا علیه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنیا ألربعة نفر: 

عبد رزقه هللا ماال وعلما فھو يتقي فیه ربه ويصل فیه رحمه

ال فھو - 581-ص 

صادق النیة يقول: لو أن لي ماال لعملت بعمل فالن فھو بنیته فأجرھما سواء وعبد رزقه هللا ماال ولم 



لي ماال لعملت فیه بعمل فالن فھو بنیته بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه هللا ماال وال علما فھو يقول: لو أن

.فوزرھما سواء"

وزاد أحمد والترمذي عند ابن 14صحیح الترغیب "حم ت" عن أبي كبشة األنماري."صحیح".

.5287ماجه بلفظ آخر، المشكاة 

ا إال زاده "ثالث أقسم علیھن: ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا وال عفا رجل عن مظلمة ظلمھ-3025

هللا تعالى بھا عزا فاعفوا يزدكم هللا عزا وال فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إال فتح هللا 

.علیه باب فقر"

: 808صحیح الترغیب "ابن أبي الدنیا في ذم الغضب" عن عبدالرحمن بن عوف."صحیح".

حم، ع، البزار، ابن عساكر. 

كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أوكیة تصیب ألما وأنا أكره الكي و إن1"ثالث-3026

.ال أحبه"

معاوية بن خديج.–: حم 245الصحیحة "حم" عن عقبة بن عامر."صحیح".

."ثالث جدھن جد و ھزلھن جد: النكاح والطالق والرجعة"-3027

.2061، 1826، اإلرواء 3284المشكاة ."د ت ھـ" عن أبي ھريرة"حسن".

"ثالث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة -3028

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل، تبعا ألصله، والصواب حذف لفظة "ثالث"، ألن الحديث في "حم" عن عقبة بلفظ: قال: قال 1

الحديث. ھكذا بنصب "ثالثا" أي أن النبي صلى هللا "إن كان ..."ثا: رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ثال

علیه وسلم أعاد الحديث ثالثا، فھذه اللفظة من كالم الصحابي ولیست من قوله صلى هللا علیه وسلم، 

، 1431كما توھم السیوطي، فھو مثال صالح للمدرج في أول الحديث! وقد مضى الحديث من رواية جابر 

ومحله ھناك.فھذا مثله، 

.والسواك والطیب"- 582-ص 

: حم.1796الصحیحة "ش" عن رجل."صحیح".

"ثالث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنیا: الجار الصالح والمسكن الواسع والمركب -3029

.1الھنيء"

.282الصحیحة "حم طب ك" عن نافع بن عبدالحارث."صحیح".

."ثالث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر"-3030

: ابن ماسي، ابن عساكر.1797الصحیحة "عق ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."ثالث دعوات مستجابات ال شك فیھن: دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم"-3031

: ابن ماجه، حب، الطیالسي، ابن 596الصحیحة "حم خد د ت" عن أبي ھريرة."حسن".

عقبةبن عامر. –عساكر، حم، خط 

."ثالث دعوات ال ترد: دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر"-3032

.1797صحیحة ال"أبو الحسن بن مھرويه في الثالثیات الضیاء" عن أنس."حسن".

."ثالث دعوات يستجاب لھن ال شك فیھن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده"-3033



.596الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

.2"ثالث فیھن شفاء من كل داء إال السام: السنا والسنوت"-3034

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 887مضى من رواية أخرى بلفظ "أربع من السعادة..." 1

ھكذا باألصل ولم يذكر ثالثھا فلعلھا سقطت نسیانا من الراوي. كذا على ھامش األصل. قلت: وھو 2

كذلك فإن في آخر الحديث: "قال محمد: ونسیت الثالثة".

. 1798الصحیحة "ن" عن أنس."حسن".- 583-ص 

."ثالث كلھن حق على كل مسلم: عیادة المريض وشھود الجنازة وتشمیت العاطس إذا حمد هللا"-3035

.1800الصحیحة "خد" عن أبي ھريرة."حسن".

."ثالث للمھاجر بعد الصدر"- 3036-1381

"خ ھـ" عن العالء بن الحضرمي."صحیح".

.1لم تزلن في أمتي: التفاخر باألحساب والنیاحة واألنواء""ثالث -3037

: الضیاء.1799الصحیحة "ع" عن أنس."صحیح".

."ثالث من أخالق النبوة: تعجیل اإلفطار وتأخیر السحور ووضع الیمین على الشمال في الصالة"-3038

.2/2105الزوائد مجمع"طب" عن أبي الدرداء."صحیح".

"ثالث منجیات: خشیة هللا تعالى في السر والعالنیة والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر -3039

.والغنى وثالث مھلكات: ھوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه"

.1802الصحیحة "أبو الشیخ في التوبیخ طس" عن أنس."حسن".

عل أھل الجاھلیة ال يدعھن أھل اإلسالم: استسقاء بالكواكب و طعن في النسب و "ثالث من ف-3040

.النیاحة على المیت"

أبي ھريرة. -: حم، حب 1801الصحیحة "تخ طب" عن جنادة بن مالك."صحیح".

"ثالث من فعلھن فقد طعم طعم اإليمان: من- 3041-1382

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 884، 883مضى من رواية أخرى بلفظ "أربع في أمتي..." 1

ذكر فیه أنه صح موقوفا على أبي الدرداء. قلت: وھو في حكم المرفوع، السیما وله شاھد مرفوع من 2

، الطبعة الحادية عشر.68حديث ابن عباس مخرج في "صفة الصالة": ص 

و أعطى زكاة ماله طیبة بھا نفسه رافدة علیه كل عام عبد هللا وحده و أنه ال إله إال هللا- 584-ص 

وال يعطي الھرمة وال الدرنة وال المريضة وال الشرط اللئیمة ولكن من أوسط أموالكم فإن هللا لم يسألكم 

.1خیره ولم يأمركم بشره وزكى نفسه"



ق. : طب، ھ1064الصحیحة "د" عن عبدهللا بن معاوية الغاضري."صحیح".

."ثالث من كل شھر ورمضان إلى رمضان فھذا صیام الدھر كله"-3042

.946، اإلرواء 620مختصر مسلم "م د ن" عن أبي قتادة."صحیح".

"ثالث من كن فیه فھو منافق و إن صام و صلى وحج واعتمر و قال: إني مسلم: من إذا حدث -3043

. ن خان"كذب وإذا وعد أخلف و إذا ائتم

ابن عمرو، وأبي ھريرة. -ق"رستة في اإليمان أبو الشیخ في التوبیخ" عن أنس."صحیح".

"ثالث من كن فیه وجد حالوة اإليمان: أن يكون هللا ورسوله أحب إلیه مما سواھما وأن يحب المرء -3044

.منه كما يكره أن يلقى في النار"

.211، فقه السیرة 52، الروض النضیر 22مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن أنس."صحیح".

ثالث مھلكات وثالث منجیات وثالث كفارات وثالث درجات; فأما المھلكات: فشح مطاع وھوى متبع "-3045

غضب والرضا والقصد في الفقر و الغنى وخشیة هللا وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجیات: فالعدل في ال

تعالى في السر والعالنیة;

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیس عند أبي داود: "وزكى نفسه"، وإنما ھي عند المصدرين زدناھما. وتمامه عندھما: "فقال رجل: 1

كان".وما تزكیة النفس؟ فقال: أن يعلم أن هللا عز وجل معه حیث

وأما الكفارات: فانتظار الصالة بعد الصالة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل األقدام إلى - 585-ص 

.الجماعات; وأما الدرجات: فإطعام الطعام وإفشاء السالم والصالة باللیل و الناس نیام"

. 1802الصحیحة "طس" عن ابن عمر."حسن".

.: الوسائد والدھن واللبن""ثالث ال ترد-3046

.619الصحیحة "ت" عن ابن عمر."حسن".

."ثالث ال يجوز اللعب فیھن: الطالق والنكاح والعتق"-3047

.4/335، مجمع الزوائد 1826اإلرواء "طب" عن فضالة بن عبید."حسن".

."ثالث ال يمنعن: الماء والكأل والنار"-3048

.1552اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة.یح"."صح

."ثالثة تستجاب دعوتھم: الوالد والمسافر والمظلوم"-3049

.596الصحیحة "حم طب" عن عقبة بن عامر."حسن".

كح "ثالثة حق على هللا تعالى عونھم: المجاھد في سبیل هللا والمكاتب الذي يريد األداء والنا-3050

.الذي يريد العفاف"

.3089المشكاة "حم ت ن ھـ ك" عن أبي ھريرة."حسن".

"ثالثة في ضمان هللا عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد هللا عز وجل و رجل خرج غازيا -3051

.في سبیل هللا تعالى ورجل خرج حاجا"

.598لصحیحة ا"حل" عن أبي ھريرة."صحیح".

."ثالثة قد حرم هللا علیھم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أھله الخبث"-3052

: ك، ھق، الضیاء67حجاب المرأة المسلمة ص "حم" عن ابن عمر."صحیح".



ھو ضامن على "ثالثة كلھم ضامن على هللا: رجل خرج غازيا في سبیل هللا ف-3053- 586-ص 

هللا حتى يتوفاه فیدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنیمة و رجل راح إلى المسجد فھو ضامن على 

.هللا حتى يتوفاه فیدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر و رجل دخل بیته بسالم فھو ضامن على هللا"

.727، المشكاة 319الترغیب "د حب ك" عن أبي أمامة."صحیح".

"ثالثة من أعمال الجاھلیة ال يتركھن الناس: الطعن في األنساب والنیاحة على المیت وقولھم -3054

.مطرنا بنوء كذا وكذا"

: البزار. 1801الصحیحة "طب" عن عمرو بن عوف."صحیح".

.ب والنیاحة""ثالثة من الجاھلیة: الفخر باألحساب والطعن في األنسا-3055

.1801الصحیحة "طب" عن سلمان."صحیح".

"ثالثة من السعادة وثالثة من الشقاء فمن السعادة: المرأة الصالحة تراھا فتعجبك وتغیب عنھا -3056

فتأمنھا على نفسھا ومالك والدابة تكون وطیئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثیرة المرافق ومن

الشقاء: المرأة تراھا فتسوؤك وتحمل لسانھا علیك وإن غبت عنھا لم تأمنھا على نفسھا ومالك و الدابة 

.تكون قطوفا فإن ضربتھا أتعبتك وإن تركتھا لمتلحقك بأصحابك والدار تكون ضیقة قلیلة المرافق"

.1803الصحیحة "ك" عن سعد."حسن".

وز صالتھم آذانھم: العبد اآلبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجھا علیھا ساخط وإمام قوم "ثالثة ال تجا-3057

.وھم له كارھون"

.42: اإليمان ألبي عبید ص1122المشكاة "ت" عن أبي أمامة."حسن".

"ثالثة ال تسأل عنھم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه-3058

أو عبد أبق من سیده فمات وامرأة غاب عنھا زوجھا وقد كفاھا مؤنة ومات عاصیا وأمة- 587-ص 

.الدنیا فتبرجت بعده فال تسأل عنھم"

: 89، السنة البن أبي عاصم 542الصحیحة "خد ع طب ك ھب" عن فضالة بن عبید."صحیح".

حب، ابن عساكر. 

ينازع هللا رداءه فإن رداءه الكبرياء و إزاره العز "ثالثة ال تسأل عنھم: رجل ينازع هللا إزاره ورجل -3059

.ورجل في شك من أمر هللا والقنوط من رحمة هللا"

: حب، ابن 89، السنة البن أبي عاصم 542الصحیحة "خد ع طب" عن فضالة بن عبید."صحیح".

عساكر.

.الحائض والجنب""ثالثة ال تقربھم المالئكة: السكران والمتضمخ بالزعفران و–3060

. 1804الصحیحة "البزار" عن بريدة."صحیح".

."ثالثة ال تقربھم المالئكة: جیفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إال أن يتوضأ"-3061

.168صحیح الترغیب "د" عن عمار بن ياسر."حسن".

.الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر""ثالثة ال يدخلون الجنة أبدا:-3062

.67حجاب المرأة المسلمة ص "طب" عن عمار بن ياسر."صحیح".



."ثالثة ال يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء"-3063

.: حم، الضیاء67حجاب المرأة المسلمة ص "ك ھب" عن ابن عمر."صحیح".

."ثالثة ال يرد هللا دعاءھم: الذاكر هللا كثیرا والمظلوم واإلمام المقسط"-3064

. 1211الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

."ثالثة ال يقبل هللا منھم يوم القیامة صرفا وال عدال: عاق ومنان ومكذب بالقدر"-3065- 588-ص 

: ابن أبي عاصم، ابن عساكر. 1785الصحیحة ."طب" عن أبي أمامة"حسن".

"ثالثة ال يكلمھم هللا يوم القیامة وال ينظر إلیھم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بھا أكثر مما -3066

أعطي وھو كاذب ورجل حلف على يمین كاذبة بعد العصر لیقتطع بھا مال رجل مسلم ورجل منع فضل 

.منعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك"مائه فیقول هللا: الیوم أ

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"ثالثة ال يكلمھم هللا يوم القیامة وال ينظر إلیھم وال يزكیھم ولھم عذاب ألیم: المسبل إزاره والمنان -3067

.الذي ال يعطي شیئا إال منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"

. 900، اإلرواء 170، غاية المرام 1360مختصر مسلم " عن أبي ذر.4حم م ""صحیح".

"ثالثة ال يكلمھم هللا يوم القیامة و ال ينظر إلیھم وال يزكیھم ولھم عذاب ألیم: رجل على فضل ماء -3068

ا وكذا فصدقه 

.وھو على غیر ذلك ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنیا فإن أعطاه منھا وفى وإن لم يعطه لم يف"

.959مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح".

ان وملك كذاب "ثالثة ال يكلمھم هللا يوم القیامة وال يزكیھم وال ينظر إلیھم ولھم عذاب ألیم: شیخ ز-3069

.وعائل مستكبر"

.1787مختصر مسلم "م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"ثالثة ال ينظر هللا إلیھم غدا: شیخ زان ورجل اتخذ األيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل وفقیر -3070

.مختال يزھو"

.342لروض النضیر ا"طب" عن عصمة بن مالك."حسن".- 589-ص 

"ثالثة ال ينظر هللا إلیھم يوم القیامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبھة بالرجال والديوث -3071

.وثالثة ال يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى"

بن خزيمة. : حب، ا674الصحیحة "حم ن ك" عن ابن عمرو."صحیح".

"ثالثة ال ينظر هللا إلیھم يوم القیامة وال يزكیھم ولھم عذاب ألیم: أشیمط زان وعائل مستكبر ورجل -3072

.جعل هللا بضاعته ال يشتري إال بیمینه وال يبیع إال بیمنه"

.342الروض النضیر "طب ھب" عن سلمان."صحیح".

مرتین: رجل من أھل الكتاب آمن بنبیه وأدرك النبي صلى هللا علیه وسلم "ثالثة يؤتون أجرھم-3073

فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق هللا وحق سیده فله أجران و رجل كانت له أمة 



.فغذاھا فأحسن غذاءھا ثم أدبھا فأحسن تأديبھا وعلمھا فأحسن تعلیمھا ثم أعتقھا وتزوجھا فله أجران"

: 1153، الصحیحة 1022الروض النضیر "حم ق ت ن ھـ" عن أبي موسى.ح"."صحی

. 21الطیالسي، الدارمي، مختصر مسلم 

"ثالثة يحبھم هللا وثالثة يشنؤھم هللا: الرجل يلقى العدو في فئة فینصب لھم نحره حتى يقتل أو -3074

حبوا أن يمسوا األرض فینزلون فیتنحى أحدھم يفتح ألصحابه والقوم يسافرون فیطول سراھم حتى ي

فیصلي حتى يوقظھم لرحیلھم والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فیصبر على أذاه حتى يفرق بینھما موت 

.أو ظعن و الذين يشنؤھم هللا: التاجر الحالف والفقیر المختال; والبخیل المنان"

: ت، ك، ابن المبارك، ابن أبي شیبة، ابن نصر، 1922المشكاة "حم" عن أبي ذر."صحیح".

الطحاوي. 

"ثالثة يدعون هللا عز وجل فال يستجاب لھم: رجل كانت تحته امرأة سیئة -3075- 590-ص 

الخلق فلم يطلقھا ورجل كان له على رجل مال فلم يشھد علیه ورجل آتى سفیھا ماله وقال هللا تعالى:

اءَ  فَھَ ُّ تُوا الس }{وَال تُؤْ وَالَكُمُ ْ . "أَم

: الطحاوي، ابن شاذان، أبو نعیم، الديلمي. 1805الصحیحة "ك" عن أبي موسى."صحیح".

"ثمن الخمر حرام ومھر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب -3076

.حرام"يلتمس ثمنه فامأل يديه ترابا والخمر والمیسر حرام وكل مسكر 

: طب.1806الصحیحة "حم" عن ابن عباس."صحیح".

."ثمن الكلب خبیث ومھر البغي خبیث وكسب الحجام خبیث"-3077

.934، مختصر مسلم 2773المشكاة "حم م د ت" عن رافع بن خديج."صحیح".

.المطر""ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت -3078

. 1: د1469، الصحیحة 262صحیح الترغیب "ك" عن سھل بن سعد."حسن".

."ثنتان ال تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حین يلحم بعضھم بعضا"-3079

. 262، صحیح الترغیب 75الكلم "د حب ك" عن سھل بن سعد."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ولفظه: "ووقت المطر"، وھو األثبت الموافق لشواھده. 1

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 591-ص 

."الثلث والثلث كثیر"-3080

.1648اإلرواء "حم ق ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

من مالك صدقة وإن نفقتك على عیالك صدقة وإن ما تأكل "الثلث والثلث كثیر إن صدقتك -3081-1383

.امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أھلك بخیر خیر من أن تدعھم يتكففون الناس"

"م" عن سعد."صحیح".



نك لن "الثلث و الثلث كثیر إنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تذرھم عالة يتكففون الناس و إ-3082

.تنفق نفقة تبتغي بھا وجه هللا إال أجرت بھا حتى ما تجعل في في امرأتك"

.899، اإلرواء 982مختصر مسلم " عن سعد.4"مالك حم ق "صحیح".

.في نفسھا وإذنھا صماتھا"1"الثیب أحق بنفسھا من ولیھا والبكر يستأذنھا أبوھا-3083

.1807الصحیحة " عن ابن عباس."م د ن"صحیح".

."الثیب تعرب عن نفسھا والبكر رضاھا صمتھا"-3084

. 1836اإلرواء "حم ھـ" عن عمیرة الكندي."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: لفظ "أبوھا" قال أبو داود وغیره: "لیس بمحفوظ". 1

."الثیبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان و ينفیان"- 1384-3085- 592-ص 

عبادة. -: أبو نعیم، الديلمي، م1808الصحیحة "الحاكم في تاريخه" عن أبي."صحیح".

حرف الجیم- 593-ص 

من شھد بدرا من "جاء جبريل فقال: ما تعدون من شھد بدرا فیكم؟ قلت: خیارنا قال وكذلك - 3086-1385

.المالئكة ھم عندنا خیار المالئكة"

"حم خ ھـ" عن رفاعة بن رافع الزرقي "حم ھـ حب" عن رافع بن خديج."صحیح".

."جار الدار أحق بالدار من غیره"-3087

.1539اإلرواء "ابن سعد" عن الشريد بن سويد."صحیح".

.دار أحق بالشفعة""جار ال-3088

.1539اإلرواء "طب" عن سمرة."صحیح".

."جار الدار أحق بدار الجار"-3089

.1539اإلرواء "ن ع حب" عن أنس "حم د ت" عن سمرة."صحیح".

."جاھدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"-3090

.3821المشكاة "حم د ن حب ك" عن أنس."صحیح".

.جزى هللا األنصار عنا خیرا وال سیما عبد هللا بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة""-3091

. 2/72: ابن السني، أبو نعیم، عن يعلى 426الصحیحة "ع حب ك" عن جابر."صحیح".

."جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"-3092- 594-ص 

.2107الضعیفة "م" عن أبي ھريرة.صحیح"."



.1"جعل هللا األھلة مواقیت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم علیكم فعدوا ثالثین يوما"-3093

طلق –: ھق، حم، طب، الديلمي، ابن عساكر 903، 902اإلرواء "ك" عن ابن عمر."صحیح".

بن علي. 

."جعل هللا الحسنة بعشر أمثالھا الشھر بعشرة أشھر وصیام ستة أيام بعد الشھر تمام السنة"-3094

.950اإلرواء "أبو الشیخ في الثواب" عن ثوبان."صحیح".

فمن "جعل هللا الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءا و أنزل في األرض جزءا واحدا -3095

.ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرھا عن ولدھا خشیة أن تصیبه"

: الدارمي. 1634الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."جعل هللا عذاب ھذه األمة في دنیاھا"-3096

: ك، خط.959الصحیحة "طب" عن عبدهللا بن يزيد."صحیح".

."جعل هللا علیكم صالة قوم أبرار يقومون اللیل ويصومون النھار لیسوا بأثمة و ال فجار"-3097

.1810الصحیحة "عبد بن حمید الضیاء" عن أنس."صحیح".

."جعلت قرة عیني في الصالة"-3098

أنس.–عق، ھق، خط : حم، ن، ك،1809الصحیحة "طب" عن المغیرة."صحیح".

."جعلت لي األرض مسجدا و طھورا"-3099

. 285اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة "د" عن أبي ذر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك ھو عند ھق. وقد مضى الحديث كذلك في"إن هللا قد جعل األھلة مواقیت..."لفظه عند 1

من طريق آخر ضعیف، فلینقل إلى "الصحیح" لھذا الشاھد القوي. 1595"الضعیف 

"جعلت لي كل أرض طیبة مسجدا و طھورا".-3100- 595-ص 

.152اإلرواء "حم الضیاء" عن أنس."صحیح".

وما بین القوم وبین "جنتان من فضة آنیتھما وما فیھما وجنتان من ذھب آنیتھما وما فیھما - 3101-1386

.أن ينظروا إلى ربھم إال رداء الكبرياء على وجھه في جنة عدن"

.3465الضعیفة "ق ت ن ھـ" عن أبي موسى."صحیح".

."جھادكن الحج"- 3102-1387

.981، اإلرواء 2154المشكاة "خ" عن عائشة."صحیح".

"ال" من ھذا الحرف.فصل في المحلى بـ- 596-ص 

."الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بھا وإن كان غائبا إذا كان طريقھما واحد"-3103

.1540اإلرواء " عن جابر.4"حم "صحیح".

.1"الجار أحق بصقبه"-3104



.1538اء اإلرو"خ د ن ھـ" عن أبي رافع "ن ھـ" عن الشريد بن سويد."صحیح".

.والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة"2"الجاھر بالقرآن كالجاھر بالصدقة-3105

. 1204، صحیح أبي داود 2202المشكاة "د ت ن" عن عقبة بن عامر "ك" عن معاذ."صحیح".

."الجدال في القرآن كفر"-3106

.139صحیح الترغیب"ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الجرس مزامیر الشیطان"-3107

.1391مختصر مسلم "حم م د" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الجزور عن سبعة"-3108

. 613الروض التضیر "الطحاوي" عن أنس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويروى بالسین، والمراد به الشفعة. الصقب: القرب والمالصقة1

األصل :في الصدقة" وھو خطأ. 2

."الجماعة رحمة والفرقة عذاب"-3109- 597-ص 

، صحیح 167الصحیحة القضاعي" عن النعمان بن بشیر.1"عبدهللا في زوائد المسند"حسن".

.93، السنة البن أبي عاصم 966الترغیب 

.لى الجمعة كفارة ما بینھما ما لم تغش الكبائر""الجمعة إ-3110

.2/144، م 2/484حم "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبیا أو مريضا""-3111

: 592، اإلرواء 1377، المشكاة 978ي داود صحیح أب"د ك" عن طارق بن شھاب."صحیح".

قط، ھق، الضیاء.

."الجمعة على من سمع النداء"-3112

.593، اإلرواء 1375المشكاة "د" عن ابن عمرو."حسن".

."الجمعة واجبة إال على: امرأة أو صبي أو مريض أو عبد ..."-3113

: عق، ھق، ابن النجار.592اإلرواء ."طب" عن تمیم الداري"صحیح".

"الجن ثالثة أصناف فصنف لھم أجنحة يطیرون بھا في الھواء و صنف حیات وكالب وصنف يحلون -3114

.ويظعنون"

.4148المشكاة "طب ك البیھقي في األسماء" عن أبي ثعلبة الخشني."صحیح".

.ن شراك نعله والنار مثل ذلك""الجنة أقرب إلى أحدكم م-3115

.2338المشكاة "حم خ" عن ابن مسعود."صحیح".

"الجنة بناؤھا لبنة من فضة و لبنة من ذھب و مالطھا -3116

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه في بعض المصادر المذكورة كذا قال تبعا للمنذري، وقد أخرجه أبوه أيضا في "مسنده"، كما نبھت علی1

أعاله. 



المسك األذفر وحصباؤھا اللؤلؤ والیاقوت وتربتھا الزعفران من يدخلھا ينعم ال يبأس - 598-ص 

.ويخلد ال يموت ال تبلى ثیابھم وال يفنى شبابھم"

.5630المشكاة "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

.سیوف""الجنة تحت ظالل ال-3117

: خ، م.1184اإلرواء "ك" عن أبي موسى."صحیح".

."الجنة لبنة من ذھب ولبنة من فضة"-3118

: حم، ت، الدارمي، حب، الطیالسي.5630المشكاة "طس" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الجنة لھا ثمانیة أبواب والنار لھا سبعة أبواب"-3119

: حم عنه وعن عاصم بن لقیط.1812الصحیحة "ابن سعد" عن عتبة بن عبد."صحیح".

."الجنة مائة درجة ما بین كل درجتین كما بین السماء و األرض"-3120

: خ، حم.918الصحیحة "ابن مردويه" عن أبي ھريرة."صحیح".

درجتین كما بین السماء واألرض والفردوس أعلى الجنة "الجنة مائة درجة ما بین كل- 3121-1388

.وأوسطھا وفوقه عرش الرحمن ومنھا يتفجر أنھار الجنة فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس"

"ھـ" عن معاذ "ك" عن عبادة بن الصامت وأبي ھريرة "ابن عساكر" عن أبي عبیدة بن "صحیح".

. : ت، حم922الصحیحة الجراح.

حرف الحــــاء- 599-ص 

."حافظ على العصرين: صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبھا"-3122

: الطحاوي، حب. 1813، الصحیحة 453صحیح أبي داود "د ك ق" عن فضالة اللیثي."صحیح".

."حب األنصار آية اإليمان وبغض األنصار آية المنافق"-3123

.5261، المشكاة 53الروض النضیر ن أنس."ن" ع"صحیح".

."حبب إلي من دنیاكم: النساء والطیب وجعلت قرة عیني في الصالة"-3124

.5261، المشكاة 53الروض النضیر "حم ن ك ھق" عن أنس."صحیح".

."حبذا المتخللون من أمتي"-3125

.1975اإلرواء ."ابن عساكر" عن أنس"حسن".

."حجبت النار بالشھوات وحجبت الجنة بالمكاره"-3126

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."حج عن أبیك و اعتمر"-3127

.2528المشكاة "ت ن ھـ ك" عن أبي رزين العقیلي."صحیح".

.نفسك! ثم حج عن شبرمة""حج عن -3128

.994، اإلرواء 418الروض النضیر "د" عن ابن عباس."صحیح".



."حد الطريق سبعة أذرع"-3129- 600-ص 

.4/160مجمع الزوائد .1"طس" عن جابر"صحیح".

.ا""حد يعمل في األرض خیر ألھل األرض من أن يمطروا أربعین صباح-3130

.231الصحیحة "ن ھـ" عن أبي ھريرة."حسن".

."حدثوا عن بني إسرائیل وال حرج"-3131

ابن عمرو. حم في الزھد - : الطحاوي، حب، خ، ت3482الضعیفة "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

جابر.–عبید بن حمید. البزار –

.يضمن"ما لم2"حرام شف- 3132-1389

بیوع الموسوعة ."ھق" عن ابن عمرو."حسن".

.3"حرام قلیل ما أسكر كثیره"- 3133-1390

"البغوي" عن وافد أھل الیمن."صحیح".

."حرم هللا الخمر وكل مسكر حرام"-3134

ن حمید.: عبدب2/155الترغیب "ن" عن ابن عمر."صحیح".

."حرم على النار كل ھین لین سھل قريب من الناس"-3135

أبي ھريرة.–: طس، العقیلي 938الصحیحة "حم" عن ابن مسعود."صحیح".

"حرم على عینین أن تنالھما النار: عین بكت من خشیة هللا وعین باتت تحرس اإلسالم وأھله من -3136

.أھل الكفر"

: عبد بن حمید.2/155الترغیب "ك ھب" عن أبي ھريرة."حسن".

."حرم لباس الحرير والذھب على ذكور أمتي وأحل إلناثھم"-3137

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. يراجع. 291يشھد له الحديث المتقدم 1

يث اآلتي في "المناھي" "... وربح ما لم يضمن". قال ابن األثیر: "الشف الربح والزيادة" وھو كالحد2

قلت: يشھد له أحاديث كثیرة، منھا ما سیأتي بلفظ "ما أسكر كثیره فقلیله حرام". 3

.77، غاية المرام 150آداب الزفاف ص "ت" عن أبي موسى."صحیح".- 601-ص 

."حرم ما بین البتي المدينة على لساني"-3138

"خ" عن أبي ھريرة "ن" عن أبي سعید."صحیح".

."حرمت التجارة في الخمر"-3139

"خ د" عن عائشة."صحیح".

."حرمة مال المسلم كحرمة دمه"-3140

. 345غاية المرام "حل" عن ابن مسعود."حسن".

ى القاعدين كحرمة أمھاتھم وما من رجل من القاعدين يخلف رجال "حرمة نساء المجاھدين عل-3141

من المجاھدين في أھله فیخونه فیھم إال وقف له يوم القیامة فقیل له: قد خلفك في أھلك فخذ من 



حسناته ما شئت فیأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟"

.1094ريدة عن أبیه مختصر مسلم عن ب"حم م د ن" عن بريدة."صحیح".

."حريم النخلة مد جريدھا"-3142

أبي سعید.-: د3485الضعیفة "ھـ" عن ابن عمر وعبادة بن الصامت."صحیح".

"حسبك من نساء العالمین: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسیة -3143

.امرأة فرعون"

جابر.–: الطحاوي. أبو نعیم 6181المشكاة عن أنس."حم ت حب ك" "صحیح".

."حسن الصوت زينة القرآن"-3144

.1815الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."حسن".

."حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا"-3145

، 1320، صحیح أبي داود 2208المشكاة ة ك" عن البراء."الدارمي ابن نصر في الصال"صحیح".

.771الصحیحة 

"حسین مني و أنا منه أحب هللا من أحب حسینا,-3146

.الحسن والحسین سبطان من األسباط"- 602-ص 

: حم، تخ، حب.1227الصحیحة "خد ت ھـ ك" عن يعلى بن مرة."حسن".

.بالمكاره وحفت النار بالشھوات""حفت الجنة -3147

"حم م ت" عن أنس "م" عن أبي ھريرة "حم في الزھد" عن ابن مسعود موقوفا."صحیح".

. 1969مختصر مسلم 

.ما أدت حقه"1"حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستھا-3148

ب، ابن أبي شیبة، قط، ھق.: ح75، 3/74الترغیب "ك" عن أبي سعید."صحیح".

"حق المرأة على الزوج أن يطعمھا إذا طعم ويكسوھا إذا اكتسى وال يضرب الوجه وال يقبح وال -3149

.يھجر إال في البیت"

: حب، ھق. 3/73، الترغیب 2033اإلرواء "طب ك" عن معاوية بن حیدة."صحیح".

السالم وعیادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة و "حق المسلم على المسلم خمس: رد-3150

.تشمیت العاطس"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"حق المسلم على المسلم ست: إذا لقیته فسلم علیه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح -3151

."له وإذا عطس فحمد هللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه

: حم.1832، الصحیحة 1418مختصر "خد م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."حق على هللا عون من نكح التماس العفاف عما حرم هللا"-3152

.2"عد" عن أبي ھريرة"حسن".

"حق كل مسلم السواك وغسل يوم الجمعة وأن يمس-3153
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األصل "للحستھا". 1

وھو أتم. 3050مضى بلفظ "ثالثة حق على هللا..." الحديث 2

.من طیب أھله إن كان"- 603-ص 

.1796الصحیحة "البزار" عن ثوبان."صحیح".

3154-".

"ق" عن أبي ھريرة. "صحیح".

."حلوة الدنیا مرة اآلخرة ومرة الدنیا حلوة اآلخرة"-3155

: ابن عساكر.1817الصحیحة "حم طب ك ھب" عن أبي مالك األشعري."صحیح".

."حلیف القوم منھم وابن أخت القوم منھم"-3156

.3051المشكاة " عن عمرو بن عوف."طب"صحیح".

."حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة"-3157

نكاح.–، خ 4/165م "ابن سعد" عن ابن عباس وأم سلمة."صحیح".

."حمزة سید الشھداء يوم القیامة"-3158

: ك.374الصحیحة"الشیرازي في األلقاب" عن جابر."صحیح".

"حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخیر شيء إال أنه كان رجال موسرا وكان يخالط -3159

الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال هللا عز وجل لمالئكته: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا 

.عنه"

.5/32م "خد ت ك ھب" عن أبي مسعود."صحیح".

."حوضي كما بین صنعاء والمدينة فیه اآلنیة مثل الكواكب"-3160

.1550مختصر مسلم نحوه "ق" عن حارثة بن وھب وعن المستورد."صحیح".

"حوضي مسیرة شھر وزواياه سواء وماؤه أبیض من -3161

.شرب منه فال يظمأ أبدا"اللبن و ريحه أطیب من المسك وكیزانه كنجوم السماء من ي- 604-ص 

.5567، المشكاة 1549مختصر مسلم "ق" عن ابن عمرو."صحیح".

"حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد -3162

ه فقراء المھاجرين الشعث نجوم السماء من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدھا أبدا أول الناس ورودا علی

.رءوسا الدنس ثیابا الذين ال ينكحون المتنعمات وال تفتح لھم السدد"

.5592المشكاة "ت ك" عن ثوبان."صحیح".

."حولھا ندندن"-3163

.103الكلم "د" عن بعض الصحابة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.فصلوا علي فإن صالتكم تبلغني""حیثما كنتم -3164



.2/279الترغیب "طب" عن الحسن بن علي."صحیح".

."حیثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار"-3165

.18الصحیحة "ھـ" عن ابن عمر "طب" عن سعد."صحیح".

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 605-ص 

نفساء إذا أتتا على الوقت تغتسالن وتحرمان وتقضیان المناسك كلھا غیر الطواف "الحائض و ال-3166

.بالبیت"

.1818الصحیحة "حم د" عن ابن عباس."صحیح".

."الحاج: الشعث التفل"-3167

.2527المشكاة "ت" عن ابن عمر."حسن".

.ء من كل داء إال الموت""الحبة السوداء فیھا شفا-3168

.1819الصحیحة "أبو نعیم في الطب" عن بريدة."صحیح".

"الحجامة على الريق أمثل وفیھا شفاء وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل فاحتجموا على بركة -3169

ا يوم االثنین والثالثاء هللا يوم الخمیس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت و يوم األحد واحتجمو

فإنه الیوم الذي عافى هللا فیه أيوب من البالء واجتنبوا الحجامة يوم األربعاء فإنه الیوم الذي ابتلي فیه 

.أيوب وما يبدو جذام وال برص إال في يوم األربعاء أو في لیلة األربعاء"

.765اء اإلرو"ھـ ك ابن السني أبو نعیم" عن ابن عمر."حسن".

."الحج المبرور لیس له جزاء إال الجنة"-3170

.769اإلرواء "طب" عن ابن عباس "حم" عن جابر."حسن".

."الحج جھاد كل ضعیف"-3171- 606-ص 

علي.–: حم، القضاعي. القضاعي 3519الضعیفة "ھـ" عن أم سلمة."حسن".

اء قبل طلوع الفجر من لیلة جمع فقد أدرك الحج أيام منى ثالثة فمن تعجل في "الحج عرفة من ج-3172

.يومین فال إثم علیه ومن تأخر فال إثم علیه"

.2714، المشكاة 1064اإلرواء ك ھق" عن عبدالرحمن بن يعمر.4"حم "صحیح".

.ھم""الحجاج والعمار وفد هللا دعاھم فأجابوه وسألوه فأعطا-3173

.1820الصحیحة "البزار" عن جابر."حسن".

."الحجر األسود من الجنة"-3174

.2645الضعیفة "حم" عن أنس "ن" عن ابن عباس."صحیح".

."الحجر األسود من حجارة الجنة"-3175

ھق.: طس،2645الضعیفة "سمويه" عن أنس."صحیح".

."الحرب خدعة"-3176

"حم ق د ت" عن جابر "ق" عن أبي ھريرة "حم" عن أنس "د" عن كعب بن مالك "ھـ" "صحیح".



عن ابن عباس وعائشة "البزار" عن الحسین "طب" عن الحسین وزيد بن ثابت وعبدهللا بن سالم وعوف 

مختصر مسلم الد بن الولید.بن مالك ونعیم بن مسعود والنواس بن سمعان "ابن عساكر" عن خ

.332، فقه السیرة 770، الروض النضیر 1128

."الحرير ثیاب من ال خالق له"-3177

.79غاية المرام "طب" عن ابن عمر."صحیح".

.والكرم: التقوى"1"الحسب: المال-3178- 607-ص 

.1870إلرواء ا"حم ت ھـ ك" عن سمرة."صحیح".

."الحسن مني والحسین من علي"-3179

: د.811الصحیحة "حم ابن عساكر" عن المقدام بن معدي كرب."حسن".

."الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة"-3180

"حم ت" عن أبي سعید "طب" عن عمر وعلي وجابر وأبي ھريرة "طس" عن أسامة بن زيد "حسن".

.796الصحیحة براء "عد" عن ابن مسعود.وال

"الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة إال ابني الخالة عیسى بن مريم و يحیى بن زكريا -3181

.وفاطمة سیدة نساء أھل الجنة إال ما كان من مريم بنت عمران"

.796الصحیحة "حم ع حب طب ك" عن أبي سعید."صحیح".

."الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة وأبوھما خیر منھما"-3182

الصحیحة "ھـ ك" عن ابن عمر "طب" عن قرة ومالك بن الحويرث "ك" عن ابن مسعود."صحیح".

796.

.منفقة للسلعة ممحقة للبركة"2"الحلف-3183

.1281، اإلرواء 2794المشكاة "ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

3184-.

: حم، الطحاوي. 1310صحیح أبي داود "د ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ند الناس ھو المال، والذي يكون به عظیما عند هللا أي: الشيء الذي يكون فیه اإلنسان عظیم القدر ع1

ھو التقوى، والتفاخر باآلباء لیس واحد منھما فال فائدة له.

أي الیمین الكاذبة على البیع "منفقة" مفعلة من نفق البیع: راج، ضد "كسد"، "للسلعة" أي رواج لھا. 2

"ممحقة" مفعلة من المحق، أي مذھبة "للبركة". 

.-3185- 608-ص 

: الطیالسي، حم، ن، 1311صحیح أبي داود "خ د" عن أبي سعید بن المعلى."صحیح".

الطحاوي.



."الحمى حظ المؤمن من النار يوم القیامة"-3186

: عق، ابن عساكر.1821الصحیحة عثمان."ابن أبي الدنیا" عن "صحیح".

."الحمى حظ كل مؤمن من النار"-3187

.1821الصحیحة "البزار" عن عائشة."صحیح".

."الحمى كیر من جھنم فما أصاب المؤمن منھا كان حظه من النار"-3188

: الطحاوي، وأبوبكر 1822الصحیحة ،771الروض النضیر "حم" عن أبي أمامة."حسن".

الشافعي. وابن أبي الدنیا، ابن عساكر. 

."الحمى كیر من جھنم فنحوھا عنكم بالماء البارد"-3189

.1822الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الحمى كیر من جھنم وھي نصیب المؤمن من النار"-3190

: تخ، الطحاوي، ابن أبي الدنیا، ابن عساكر. 1822الصحیحة بي ريحانة."طب" عن أ"صحیح".

."الحمى من فیح جھنم فأبردوھا بالماء"-3191

"حم خ" عن ابن عباس "حم ق ن ھـ" عن ابن عمر "ق ن ھـ" عن عائشة "حم ق ت ن "صحیح".

ھـ" عن رافع بن خديج "ق ت ھـ" عن أسماء بنت أبي بكر.

."الحمام حرام على نساء أمتي"-3192

.1/89الترغیب "ك" عن عائشة."حسن".

"الحالل بین والحرام بین وبینھما أمور مشتبھات ال يعلمھا كثیر من الناس فمن اتقى الشبھات -3193

فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن

لحمى يوشك أن يواقعه أال وإن وقع في الشبھات وقع في الحرام كراع يرعى حول ا- 609-ص 

لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا تعالى في أرضه محارمه أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

.الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وھي القلب"

. 20غاية المرام " عن النعمان بن بشیر.4"ق "صحیح".

.رام بین فدع ما يريبك إلى ما ال يريبك""الحالل بین و الح-3194

.511الروض النضیر "طس" عن عمر."حسن".

."الحالل ما أحل هللا في كتابه والحرام ما حرم هللا في كتابه وما سكت عنه فھو مما عفا عنه"-3195

. 3،2غاية المرام "ت ھـ ك" عن سلمان."حسن".

."الحیاء خیر كله"-3196

.743، الروض النضیر 31مختصر مسلم "م د" عن عمران بن حصین."صحیح".

."الحیاء من اإليمان"-3197

ابن ماجه، الخرائطي. : حم، ق، د، ن،513الروض النضیر "م ت" عن ابن عمر."صحیح".

.ان""الحیاء من اإليمان وأحیى أمتي عثم-3198

.1828الصحیحة "ابن عساكر" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الحیاء من اإليمان واإليمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار"-3199

"ت ك ھب" عن أبي ھريرة "خد ھـ ك ھب" عن أبي بكرة "طب ھب" عن عمران بن "صحیح".



.495، الصحیحة 746الروض النضیر ،5077المشكاة حصین.

."الحیاء و اإليمان قرنا جمیعا فإذا رفع أحدھما رفع اآلخر"-3200

. 2/423الروض النضیر "حل ك ھب" عن ابن عمر."صحیح".- 610-ص 

."الحیاء والعي شعبتان من اإليمان و البذاء والبیان شعبتان من النفاق"-3201

.4796، المشكاة 118إيمان ابن أبي شیبة "حم ت ك" عن أبي أمامة."صحیح".

."الحیاء ال يأتي إال بخیر"-3202

"ق" عن عمران بن حصین."صحیح".

."الحیات مسخ الجن صورة كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائیل"-3203

: حب، ابن أبي حاتم، 1824الصحیحة ة" عن ابن عباس."طب أبو الشیخ في العظم"صحیح".

الضیاء.

."الحیة فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق"-3204

: حم، ابن صاعد.1825الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح".

حرف الخـــاء.- 611-ص 

.به رحمة للبشر""خاب عبد وخسر لم يجعل هللا تعالى في قل-3205

الصحیحة "الدوالبي في الكنى أبو نعیم في المعرفة ابن عساكر" عن عمرو بن حبیب."حسن".

457 .

."خالد بن الولید سیف من سیوف هللا"-3206

: حم.166أحكام الجنائز ص "البغوي" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح".

.ف من سیوف هللا سله هللا على المشركین""خالد بن الولید سی-3207

أبو بكر.–: حم، ك 1237الصحیحة "ابن عساكر" عن عمر."صحیح".

."خالد سیف من سیوف هللا ونعم فتى العشیرة"-3208

: ابن عساكر.1826، الصحیحة 6248المشكاة "حم" عن أبي عبیدة."صحیح".

.مشركین أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى""خالفوا ال-3209

.77، اإلرواء 94، حجاب المرأة 184مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح".

."خالفوا الیھود فإنھم ال يصلون في نعالھم وال خفافھم"-3210

.765المشكاة "د ك ھق" عن شداد بن أوس."صحیح".

ي أني سأرى عالمة في أمتي فإذا رأيتھا أكثرت من قول: سبحان هللا وبحمده استغفر "خبرني رب-3211

{إِذَاهللا وأتوب إلیه فقد رأيتھا



}- 612-ص  رُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اءَ نَصْ وَاجاً - فتح مكة-جَ ْ لُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَف خُ ْ َ يَد {وَرَأَيْتَ النَّاس

 ْ دِ رَبِّكَ وَاس مْ ِحْ بِحَ بّ َ هُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً}فَس رْ فِ . "تَغْ

"م" عن عائشة."صحیح".

."خذ علیك ثوبك وال تمشوا عراة"-3212

. 1/184م "د" عن المسور بن مخرمة."صحیح".

.ي حذيفة""خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أب-3213

ابن مسعود. - : حم، ق، ابن سعد، حل. ك1827الصحیحة "ت ك" عن ابن عمر."صحیح".

ابن عمر.–عد 

3214-

.یات الصالحات"القیامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وھن الباق

.2/348، الترغیب 1092الروض النضیر "ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

"خذوا عني خذوا عني قد جعل هللا لھن سبیال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثیب بالثیب -3215

.جلد مائة والرجم"

. 2341، اإلرواء 1036ختصر مسلم م"حم م ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"خذوا مقاعدكم فإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعھم وإنكم لن تزالوا في صالة ما انتظرتم - 3216-1391

.الصالة ولوال ضعف الضعیف وسقم السقیم وحاجة ذوي الحاجة ألخرت ھذه الصالة إلى شطر اللیل"

: ن، ابن ماجه، ھق.448یح أبي داود صح"حم د" عن أبي سعید."صحیح".

."خذوا من العبادة ما تطیقون فإن هللا ال يسأم حتى تسأموا"-3217

عائشة. –2/190، م 6/247حم "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

."خذوا من العمل ما تطیقون فإن هللا ال يمل حتى تملوا"-3218- 613-ص 

.378مختصر مسلم عائشة."ق" عن"صحیح".

."خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم الیھود والنصارى أن في ديننا فسحة"-3219

آداب الزفاف "أبو عبیدة في الغريب الخرائطي في اعتالل القلوب" عن الشعبي مرسال."صحیح".

عائشة. –لمي : الحارث بن أبي أسامة، حم، الحمیدي، الدي1829، الصحیحة 169

."خذي فرصة من مسك فتطھري بھا"-3220

"ق ن" عن عائشة."صحیح".

."خذي من ماله بالمعروف ما يكفیك ويكفي بنیك"-3221

.2158اإلرواء "ق د ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

ألرض فأخذته فھو يتجلجل فیھا إلى "خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فیھا فأمر هللا ا-3222

.يوم القیامة"

ابن عمر.–. خ 1أبي ھريرة-. ق2/222حم "ت" عن ابن عمرو."صحیح".

."خرجت من لدن آدم من نكاح غیر سفاح"-3223

. 1914اإلرواء "ابن سعد" عن ابن عباس."حسن".

"خرجت من نكاح غیر سفاح".-3224



.1914اإلرواء "ابن سعد" عن عائشة."حسن".

"خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من -3225

.سفاح الجاھلیة شيء"

.1914اإلرواء "العدني عد طس" عن علي."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2872تقدم لفظه برقم 1

"خرجت وأنا أريد أن أخبركم بلیلة القدر فتالحى رجالن فاختلجت مني فاطلبوھا -3226- 614-ص 

.في العشر األواخر: في سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة تبقى"

إيمان.–، خ 319، 5/313حم "الطیالسي" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

."خروج اآليات بعضھا على أثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام"-3227

. 1883حب "طس" عن أبي ھريرة."صحیح".

."خصاء أمتي الصیام والقیام"-3228

.2238: عد، البغوي في "شرح السنة" 1830الصحیحة "حم طب" عن ابن عمرو."صحیح".

.ال يجتمعان في منافق: حسن سمت وال فقه في الدين""خصلتان-3229

.278، الصحیحة 219المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"خصلتان ال يحافظ علیھما عبد مسلم إال دخل الجنة أال وھما يسیر ومن يعمل بھما قلیل يسبح -3230

را فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة هللا في دبر كل صالة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عش

في المیزان ويكبر أربعا وثالثین إذا أخذ مضجعه ويحمده ثالثا وثالثین ويسبح ثالثا وثالثین فتلك مائة 

.باللسان وألف في المیزان فأيكم يعمل في الیوم واللیلة ألفین وخمسمائة سیئة"

، المشكاة 111، الكلم 2/261و605صحیح الترغیب " عن ابن عمرو.4"حم خد "صحیح".

: عبد الرزاق في "المصنف"، ابن السني. 2406

"خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فیقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه وال يأكل إال -3231

.من عمل يده"

"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

فت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما: كتاب هللا و سنتي ولن يتفرقا حتى يردا "خل-3232- 615-ص 

.علي الحوض"

: قط، الحاكم، الخطیب.1761"أبو بكر الشافعي في الغیالنیات" عن أبي ھريرة. الصحیحة "صحیح".

ھم نفر "خلق هللا آدم على صورته و طوله ستون ذراعا ثم قال: اذھب فسلم على أولئك النفر و-3233

من المالئكة جلوس فاستمع ما يحیونك فإنھا تحیتك وتحیة ذريتك فذھب فقال: السالم علیكم فقالوا: 

السالم علیك ورحمة هللا فزادوه ورحمة هللا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم في طوله ستون ذراعا 



.فلم تزل الخلق تنقص بعده حتى اآلن"

.450الصحیحة، 4628، المشكاة 1958مختصر مسلم ."حم ق" عن أبي ھريرة"صحیح".

"خلق هللا آدم فضرب كتفه الیمنى فأخرج ذرية بیضاء كأنھم اللبن ثم ضرب كتفه الیسرى فخرج -3234

.ذرية سوداء كأنھم الحمم قال: ھؤالء في الجنة وال أبالي وھؤالء في النار وال أبالي"

.49، الصحیحة 119المشكاة لدرداء."ابن عساكر" عن أبي ا"صحیح".

"خلق هللا التربة يوم السبت وخلق فیھا الجبال يوم األحد وخلق الشجر يوم االثنین وخلق المكروه -3235

يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فیھا الدواب يوم الخمیس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة 

.ة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل"في آخر الخلق في آخر ساع

: ابن معین، ابن 1833الصحیحة 1605مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

.5734منده، الدوالبي الثقفي، البیھقي. المشكاة 

.ائة إال واحدة""خلق هللا مائة رحمة فوضع رحمة واحدة بین خلقه يتراحمون بھا وخبأ عنده م-3236

. 1634الصحیحة "م ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"خلق هللا يحیى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه -3237- 616-ص 

.كافرا"

: أبو الشیخ، أبو نعیم.1831الصحیحة "عد طب" عن ابن مسعود."حسن".

.ئكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم""خلقت المال-3238

: ابن منده، السھمي، 458الصحیحة 2169مختصر مسلم "حم م" عن عائشة."صحیح".

البیھقي، ابن عساكر.

."خلل أصابع يديك ورجلیك"-3239

.1349، 1306الصحیحة "حم" عن ابن عباس."صحیح".

"خمس بخمس ما نقض قوم العھد إال سلط علیھم عدوھم وما حكموا بغیر ما أنزل هللا إال فشا -3240

فیھم الفقر وال ظھرت فیھم الفاحشة إال فشا فیھم الموت وال طففوا المكیال إال منعوا النبات و أخذوا 

.بالسنین وال منعوا الزكاة إال حبس عنھم القطر"

.763صحیح الترغیب ن ابن عباس."طب" ع"حسن".

"خمس تجب للمسلم على أخیه: رد السالم وتشمیت العاطس وإجابة الدعوة و عیادة - 3241-1392

.المريض واتباع الجنازة"

.7/3، م 1417مختصر مسلم "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

جل من أحسن وضوءھن وصالھن لوقتھن وأتم ركوعھن "خمس صلوات افترضھن هللا عز و-3242

وخشوعھن كان له على هللا عھد أن يغفر له ومن لم يفعل فلیس له على هللا عھد إن شاء غفر له وإن 

.شاء عذبه"

: الطیالسي، 366، صحیح الترغیب 451صحیح أبي داود "د ھق" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

حم. 



"خمس صلوات كتبھن هللا على العباد فمن جاء بھن لم يضیع منھن شیئا -3243- 617-ص 

استخفافا بحقھن كان له عند هللا عھد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بھن فلیس له عند هللا عھد إن شاء 

.عذبه وإن شاء أدخله الجنة"

، صحیح أبي داود 570المشكاة "مالك حم د ن ھـ حب ك" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

.366: الدارمي، الطحاوي، ابن نصر، صحیح الترغیب 1276

."خمس فواسق تقتلن في الحل و الحرم: الحیة والغراب األبقع والفأرة والكلب العقور والحديا"-3244

.1036، اإلرواء 683مختصر مسلم "م ن ھـ" عن عائشة."صحیح".

.حالل في الحرم: الحیة والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور""خمس قتلھن -3245

.1036اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

"خمس كلھن فاسقة يقتلھن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحیة والكلب العقور -3246

.والغراب"

.1036اإلرواء "حم" عن ابن عباس."صحیح".

3247-

.ويمین صابرة يقتطع بھا ماال بغیر حق"

.1202اإلرواء "حم أبو الشیخ في التوبیخ" عن أبي ھريرة."حسن".

.يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور""خمس من الدواب كلھن فاسق -3248

.1036، اإلرواء 193الصحیحة "ق ت ن" عن عائشة."صحیح".

"خمس من الدواب لیس على المحرم في قتلھن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب -3249

.العقور"

، اإلرواء 1930الصحیحة الك حم ق د ن ھـ" عن ابن عمر."م"صحیح".- 618-ص 

1036.

."خمس من الفطرة: الختان واالستحداد وقص الشارب وتقلیم األظفار ونتف اإلبط"-3250

.73اإلرواء "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

جابة الدعوة وشھود الجنازة وعیادة المريض "خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحیة وإ-3251

.وتشمیت العاطس إذا حمد هللا"

.1832الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

وراح إلى الجمعة 1"خمس من عملھن في يوم كتبه هللا من أھل الجنة: من صام يوم الجمعة-3252

.وعاد مريضا وشھد جنازة وأعتق رقبة"

.686، صحیح الترغیب 1023الصحیحة "ع حب" عن أبي سعید."."صحیح

"خمس من فعل واحدة منھن كان ضامنا على هللا: من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على -3253

.إمامه يريد تعزيره وتوقیره أو قعد في بیته فسلم الناس منه وسلم من الناس"

.2/166الترغیب معاذ."حم طب" عن"صحیح".

"خمس من قبض في شيء منھن فھو شھید: المقتول في سبیل هللا شھید والغريق في سبیل -3254

هللا شھید والمبطون في سبیل هللا شھید والمطعون في سبیل هللا شھید والنفساء في سبیل هللا 



.شھیدة"

.39أحكام الجنائز ص "ن" عن عقبة بن عامر."صحیح".

امِ "خمس ال يعلمھن إال هللا: -3255 حَ ْ َر ْ ُ مَا فِي األ لَم ْ یْثَ وَيَع ةِ وَيُنَزِّلُ الْغَ اعَ َّ لْمُ الس هُ عِ دَ نْ َّ اللَّهَ عِ {إِن

لِیمٌ  َّ اللَّهَ عَ وتُ إِن ِ أَرْضٍ تَمُ ٌ بِأَيّ رِي نَفْس ْ داً وَمَا تَد ُ غَ ب اذَا تَكْسِ ٌ مَ رِي نَفْس ْ ا تَد بِیرٌ}وَمَ . "2خَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. "من وافق صیامه يوم الجمعة"قلت: يعني اتفاقا ال قصدا كما في رواية ألبي يعلى: 1

سقطت من األصل تبعا ألصله، فاستدركتھا من "المسند". 2

أبي ھريرة. –ق: إيمان . 5/353حم "حم الروياني" عن بريدة."صحیح".- 619-ص 

. 1ابن عمر–، خ: تفسیر 85، 58، 52، 2/24حم 

"خمروا اآلنیة وأوكئوا األسقیة وأجیفوا األبواب واكفتوا صبیانكم عند المساء فإن للجن انتشارا -3256

.وخطفة وأطفئوا المصابیح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتیلة فأحرقت أھل البیت"

"خ" عن جابر."صحیح".

."خالفة النبوة ثالثون سنة ثم يؤتي هللا الملك من يشاء"- 3257-1393

. 709، 683شرح الطحاوية "د ك" عن سفینة."صحیح".

"خیار أئمتكم الذين تحبونھم ويحبونكم وتصلون علیھم ويصلون علیكم وشرار أئمتكم الذين -3258

.غضونكم وتلعنونھم ويلعنونكم"تبغضونھم ويب

.907، الصحیحة 1228مختصر مسلم "م" عن عوف بن مالك."صحیح".

."خیاركم أحاسنكم أخالقا"-3259

: الطیالسي، حم.2860الصحیحة "حم ق ت" عن ابن عمرو."صحیح".

.ثرثارون المتفیھقون المتشدقون""خیاركم أحاسنكم أخالقا الموطئون أكنافا وشراركم ال-3260

.791الصحیحة "ھب" عن ابن عباس."صحیح".

."خیاركم أحسنكم قضاء للدين"-3261

.2أحاديث الموسوعة: الطیالسي، حم، ق، الطحاوي، ھق"ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."خیاركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخالقا"-3262

: حب.1298الصحیحة "حم البزار" عن أبي ھريرة.یح"."صح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. "مفاتیح الغیب خمس..."سیأتي في الكتاب بلفظ 1

.2063"إن خیاركم..."مضى من رواية خ وغیره بلفظ 2



.""خیاركم أطولكم أعمارا و أحسنكم أعماال-3263- 620-ص 

: حم، حب.1298الصحیحة "ك" عن جابر."صحیح".

."خیاركم ألینكم مناكب في الصالة"-3264

.1099، المشكاة 676صحیح أبي داود "د ھق" عن ابن عباس."حسن".

."خیاركم خیاركم لنسائھم"-3265

أبي ھريرة.–: حم، ت، حب 285، الصحیحة 3/27الترغیب "ھـ" عن ابن عمرو."صحیح".

."خیاركم خیركم ألھله"-3266

: ابن منده.3/72الترغیب "طب" عن أبي كبشة."صحیح".

."خیاركم في الجاھلیة خیاركم في اإلسالم إذا فقھوا"-3267

.1615مختصر مسلم "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.1رآن و علمه""خیاركم من تعلم الق-3268

علي. ابن أبي –سعد. حم، ابن أبي شیبة –: الدارمي 1171الصحیحة "ھـ" عن سعد."صحیح".

عثمان.–شیبة 

."خیر أسمائكم عبد هللا وعبد الرحمن، والحارث"-3269

.1040، 904الصحیحة "طب" عن أبي سبرة."صحیح".

.ھم لصاحبه وخیر الجیران عند هللا خیرھم لجاره""خیر األصحاب عند هللا خیر-3270

.103الصحیحة "حم ت ك" عن ابن عمرو."صحیح".

."خیر البقاع المساجد و شر البقاع األسواق"-3271

: حب.323صحیح الترغیب "طب ك" عن ابن عمر."حسن".

."خیر التابعین أويس"-3272

عمر-: م، ك812الصحیحة " عن علي."ك"صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 3319وانظر 1

"خیر الخیل األدھم األقرح األرثم المحجل الثالث مطلق الیمین فإن لم يكن -3273- 621-ص 

.أدھم فكمیت على ھذه الشیة"

.3877المشكاة "حم ت ھـ ك" عن أبي قتادة."صحیح".

"خیر الدعاء يوم عرفة وخیر ما قلت أنا و النبیون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له -3274

.الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير"

.1503، الصحیحة 2/242، الترغیب 2598المشكاة "ت" عن ابن عمرو."حسن".

.كفاف""خیر الرزق ال-3275

الحسن مرسال.–: وكیع 1834الصحیحة "حم في الزھد" عن زياد بن جبیر مرسال."حسن".

."خیر الشھادة ما شھد به صاحبھا قبل أن يسألھا"-3276

وم 193، 5/192، 117، 116، 4/115أقضیة، حم –مالك "طب" عن زيد بن خالد."صحیح".



5/123.

.شھود من أدى شھادته قبل أن يسألھا""خیر ال-3277

انظر الذي قبله."ھـ" عن زيد بن خالد."صحیح".

"خیر الصحابة أربعة وخیر السرايا أربعمائة وخیر الجیوش أربعة آالف وال تھزم اثنا عشر ألفا من -3278

.قلة"

: حم، عبد بن حمید، ابن 986حة ، الصحی1982اإلرواء "د ت ك" عن ابن عباس."صحیح".

خزيمة، حب، الدارمي، عد.

."خیر الصداق أيسره"-3279

.1924اإلرواء "ك ھـ" عن عقبة بن عامر."صحیح".

."خیر الصدقة ما أبقت غنى والید العلیا خیر من الید السفلى و ابدأ بمن تعول"-3280

"طب" عن ابن عباس.

عن أبي ھريرة.–873، صحیح الترغیب 834اإلرواء "صحیح".- 622-ص 

."خیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى و ابدأ بمن تعول"-3281

: حم.1/370، صحیح الترغیب ص 834اإلرواء "خ د ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."خیر العمل أن تفارق الدنیا و لسانك رطب من ذكر هللا"-3282

.1836الصحیحة "حل" عن عبدهللا بن بسر."."صحیح

."خیر الكسب كسب يد العامل إذا نصح"-3283

: أبو نعیم. 774صحیح الترغیب "حم" عن أبي ھريرة."حسن".

.أكبر"-3284

–6/172، م 11،20،21، 5/10. حم 2329حب "ابن النجار فر" عن أبي ھريرة."صحیح".

.1سمرة بن جندب

."خیر المجالس أوسعھا"-3285

.832الصحیحة "حم خد د ك ھـ" عن أبي سعید "البزار ك ھب" عن أنس."صحیح".

.المسلمون من لسانه و يده""خیر المسلمین من سلم-3286

"م" عن ابن عمرو."صحیح".

."خیر الناس أحسنھم خلقا"-3287

.1837الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح".

."خیر الناس القرن الذي أنا فیه ثم الثاني ثم الثالث"-3288

م" عن عائشة.""حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 173وتقدم لفظه برقم 1



."خیر الناس أنفعھم للناس"-3289- 623-ص 

: طب، الدارقطني، ھب، ابن عساكر.426الصحیحة "القضاعي" عن جابر."حسن".

.1"خیر الناس خیرھم قضاء"-3290

أبي ھريرة.–ق عن عرباض بن سارية."ھـ""صحیح".

"خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق قیل: ما القلب المحموم؟ قال: ھو التقي - 3291-1394

النقي الذي ال إثم فیه وال بغي وال حسد قیل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنیا ويحب اآلخرة قیل: 

.ن في خلق حسن"فمن على أثره؟ قال: مؤم

.948الصحیحة عن ابن عمرو.2"ھـ""صحیح".

"خیر الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء هللا يخیفھم و يخیفونه أو رجل معتزل في -3292

.بادية يؤدي حق هللا الذي علیه"

.2/153، الترغیب 698لصحیحة ا"ك" عن ابن عباس "طب" عن أم مالك البھزية."صحیح".

."خیر الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء قوم ال خیر فیھم"-3293

.3569الضعیفة "طب" عن ابن مسعود."حسن".

"خیر الناس قرني ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم يأتي من بعدھم قوم يتسمنون و يحبون -3294

.طون الشھادة قبل أن يسألوھا"السمن يع

. 699الصحیحة "ت ك" عن عمران بن حصین."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي وفاء لما علیھم من الحقوق. 1

ألول كذا األصل . وكذلك ھو في المخطوطة، ولیس ھو عند ابن ماجه بھذا التمام، إنما له منه شطره ا2

من رواية "ھـ، والحكیم، طب، حل، ھب، عن ابن عمر". 2/25/1بنحوه. وأورده بتمامه في "الجامع الكبیر" 

فالظاھر أنه بتمامه عند بعض ھؤالء، فلما أورده في "زيادة الجامع الصغیر" عزاه البن ماجه وحده، ظنا منه 

أنه عنده كذلك، فوھم. 

لذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم يجيء أقوام تسبق "خیر الناس قرني ثم ا-3295- 624-ص 

.شھادة أحدھم يمینه و يمینه شھادته"

. 700الصحیحة "حم ق ت" عن ابن مسعود."صحیح".

."خیر الناس من طال عمره و حسن عمله"-3296

.1836، الصحیحة 5285المشكاة "حم ت" عن عبدهللا بن بسر."صحیح".

."خیر الناس من طال عمره وحسن عمله و شر الناس من طال عمره و ساء عمله"-3297

.5285، المشكاة 926الروض النضیر "حم ت ك" عن أبي بكرة."صحیح".

."خیر النساء التي تسره إذا نظر وتطیعه إذا أمر وال تخالفه في نفسھا وال مالھا بما يكره"-3298

.1838، الصحیحة 3272المشكاة "حم ن ك" عن أبي ھريرة."."صحیح

."خیر النساء من تسرك إذا أبصرت و تطیعك إذا أمرت و تحفظ غیبتك في نفسھا و مالك"-3299

: الضیاء.1838الصحیحة "طب" عن عبدهللا بن سالم."صحیح".



."خیر النكاح أيسره"-3300

: حب، الدوالبي، القضاعي.1842الصحیحة "د" عن عقبة بن عامر."."صحیح

"خیر أمتي القرن الذي بعثت فیه ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم يخلف قوم يحبون السمانة -3301

.يشھدون قبل أن يستشھدوا"

.699، الصحیحة 247الروض النضیر "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."خیر أھل المشرق عبد القیس"-3302

أحد الوفد.–، البزار، حم 1: حب1843الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح".
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."أسلم الناس كرھا، وأسلموا طائعین"قلت: وتمام الحديث عنده:1

.یر تمراتكم البرني يذھب الداء و ال داء فیه""خ-3303- 625-ص 

"الروياني عد ھب الضیاء" عن بريدة "عق طس ابن السني أبو نعیم في الطب ك" عن "حسن".

علي.- مزيد عد-: ك1844الصحیحة أنس "طس ك أبو نعیم" عن أبي سعید.

.موتاكم""خیر ثیابكم البیاض ألبسوھا أحیاءكم وكفنوا فیھا-3304

أنظر الذي بعده."الدارقطني في األفراد" عن أنس."صحیح".

"خیر ثیابكم البیاض فكفنوا فیھا موتاكم وألبسوھا أحیاءكم وخیر أكحالكم اإلثمد ينبت الشعر ويجلو -3305

.البصر"

.1638، المشكاة407الروض النضیر "ھـ طب ك" عن ابن عباس."صحیح".

."خیر ديار األنصار بنو النجار"-3306

.1أنس وأبي أسید–ق "ت" عن جابر."صحیح".

."خیر ديار األنصار بنو عبد األشھل"-3307

. 2أبي سید–مناقب األنصار –خ "ت" عن جابر."صحیح".

."خیر دينكم الورع"-3308

–: ك، الديلمي. البزار، طس، ك 65صحیح الترغیب خ في الثواب" عن سعد."أبو الشی"صحیح".

حذيفة. 

."خیر دينكم أيسره"-3309

"حم خد طب" عن محجن بن األدرع "طب" عن عمران بن حصین "طس عد الضیاء" عن "صحیح".

: الطیالسي.1635، الصحیحة 56الروض النضیر أنس.

لرجال أولھا وشرھا آخرھا وخیر"خیر صفوف ا-3310

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2602مضى برقم 1

ولفظه: "خیر دور األنصار بنو النجار، ثم بنو عبد األشھل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي 2

. 1728كل دور األنصار خیر". مختصر مسلم 



.شرھا أولھا"صفوف النساء آخرھا و- 626-ص 

، صحیح 269مختصر مسلم " عن أبي ھريرة "طب" عن أبي أمامة وابن عباس.4"م "صحیح".

.681أبي داود 

."خیر صالة النساء في قعر بیوتھن"-3311

: حم، ابن خزيمة، ك، القضاعي.1396الصحیحة "طب" عن أم سلمة."صحیح".

.حاسنكم أخالقا إذا فقھوا""خیركم إسالما أ-3312

: حم.3546الصحیحة "خد" عن أبي ھريرة."صحیح".

."خیركم خیركم قضاء"-3313

الموسوعة: حم، ابن ماجه، ك، ھق."ن" عن عرباض."صحیح".

."خیركم خیركم ألھله وأنا خیركم ألھلي"-3314

.285الصحیحة بن عباس "طب" عن معاوية."ت" عن عائشة "ھـ" عن ا"صحیح".

."خیركم خیركم ألھلي من بعدي"-3315

.1845الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."خیركم خیركم للنساء"-3316

.285الصحیحة "ك" عن ابن عباس."صحیح".

ين يلونھم ثم يكون بعدھم قوم يخونون و ال يؤتمنون "خیركم قرني ثم الذين يلونھم ثم الذ-3317

.ويشھدون وال يستشھدون وينذرون وال يوفون ويظھر فیھم السمن"

الطیالسي، حم.:1840الصحیحة " عن عمران بن حصین.3"ق "صحیح".

."خیركم من أطعم الطعام ورد السالم"-3318

: حم، أبو الشیخ.4/64الترغیب "ع ك" عن صھیب."حسن".

."خیركم من تعلم القرآن وعلمه"-3319

، 55الروض النضیر ت" عن علي "حم د ت ھـ" عن عثمان.1"خ"صحیح".- 627-ص 

: الدارمي عن علي. خ، الدارمي، ابن نصر، الطیالسي عن عثمان المشكاة 1173، 1172الصحیحة 

2109.

2.جى خیره ويؤمن شره وشركم من ال يرجى خیره وال يؤمن شره""خیركم من ير-3320

.9493المشكاة "ع" عن أنس "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

."خیر ما أعطي الناس خلق حسن"-3321

: خد، حب.5079المشكاة "حم ن ھـ ك" عن أسامة بن شريك."صحیح".

على وجه األرض ماء زمزم فیه طعام من الطعم وشفاء من السقم وشر ماء على وجه "خیر ماء -3322

.حضرموت كرجل الجراد من الھوام تصبح تتدفق وتمسي ال بالل بھا"3األرض ماء بوادي برھوت بقبة

: طس، حب، الضیاء. 1056، الصحیحة 2/133الترغیب "طب" عن ابن عباس."صحیح".

.تداويتم به الحجامة""خیر ما-3323



.1053الصحیحة "حم طب ك" عن سمرة."صحیح".

."خیر ما تداويتم به الحجامة و القسط البحري وال تعذبوا صبیانكم بالغمز من العذرة"-3324

.1504الصحیحة "حم ن" عن أنس."صحیح".

.حل مسجدي ھذا والبیت العتیق""خیر ما ركبت إلیه الروا-3325

: طس، عبد بن حمید، ابن بشران، الطحاوي. 1648الصحیحة "حم ع حب" عن جابر."صحیح".
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كذا في األصل و "الجامع" وھو خطأ، وإنما أخرجه البخاري عن عثمان كما نبھت علیه في المصدر 1

عن عثمان وعلي وسعد. 3319. وبرقم 3263دم الثاني أعاله. تق

. 2603مضى أتم منه برقم 2

كذا األصل، واألرجح "بقیة" كما ملت إلیه في المصدر المذكور أعاله. 3

"خیر ما يخلف اإلنسان بعده ثالث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرھا -3326- 628-ص 

.وعلم ينتفع به من بعده"

.1079، اإلرواء 175، أحكام الجنائز 1013الروض النضیر "ھـ حب" عن أبي قتادة."حسن".

."خیر مساجد النساء قعر بیوتھن"-3327

: ابن خزيمة، ك، القضاعي.1396الصحیحة "حم ھق" عن أم سلمة."صحیح".

لد وفاطمة بنت محمد وآسیة امرأة "خیر نساء العالمین أربع: مريم بنت عمران وخديجة بنت خوي-3328

.فرعون"

.1: الطحاوي، حب، ك6181المشكاة "حم طب" عن أنس."صحیح".

"خیر نساء ركبن اإلبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات -3329

.يده"

.1052یحة الصح"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

"خیر نسائكم الولود الودود المواسیة المواتیة إذا اتقین هللا وشر نسائكم المتبرجات المتخیالت و -3330

.ھن المنافقات ال يدخل الجنة منھن إال مثل الغراب األعصم"

الصحیحة .4وعن سلمان بن يسار مرسال3الصدفي مرسال2"ھق" عن أبي أذينة"صحیح".

: البغوي، ابن السكن.1849

."خیر نسائھا مريم بنت عمران وخیر نسائھا خديجة بنت خويلد"-3331

. 6175، المشكاة 1670مختصر مسلم "ق ت" عن علي."صحیح".
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. 3143انظر "حبسك..." رقم 1

صله "الجامع الصغیر"، والصواب ما أثبتنا، وھكذا ھو في "الجامع الكبیر". األصل "ابن أبي أذينة" تبعا أل2

ال وجه لھذا، فأبو أذينة له صحبة كما قال ابن السكن. ولعل سبب ھذا الوھم الخطأ الذي قبله، وھو 3

ظنه أن راوي الحديث ھو ابن أبي أذينة، فتنبه". 



تمامه، والواقع أنه إنما روى الشطر األول منه كما في إطالق عزو الحديث إلیه نظر، ألنه يوھم أنه ب4

صرح به البیھقي. 

"خیر يوم تحتجمون فیه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وما مررت -3332- 629-ص 

.بمإل من المالئكة لیلة أسري بي إال قالوا: علیك بالحجامة يا محمد"

: ت. 1847, الصحیحة 4547و4544كاة المش"حم ك" عن ابن عباس وعن ابن مسعود."حسن".

"خیر يوم طلعت علیه الشمس يوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أدخل الجنة وفیه أخرج منھا وال -3333

.تقوم الساعة إال في يوم الجمعة"

: ك.1502، الصحیحة 400مختصر مسلم "حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

عت فیه الشمس يوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أھبط وفیه تیب علیه وفیه قبض "خیر يوم طل-3334

وفیه تقوم الساعة ما على وجه األرض من دابة إال و ھي تصبح يوم الجمعة مصیخة حتى تطلع الشمس 

شفقا من الساعة إال ابن آدم وفیه ساعة ال يصادفھا عبد مؤمن وھو في الصالة يسأل هللا شیئا إال 

.ه"أعطاه إيا

.773، اإلرواء 1024، 961صحیح أبي داود حب ك" عن أبي ھريرة.3"مالك حم "صحیح".

. "خیرت بین الشفاعة و بین أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة........... "–3335

.3585الضعیفة "حم" عن ابن عمر ھـ عن أبي موسى."صحیح".

فصل المحلى ب"ال" من ھذا الحرف- 630-ص 

"الخازن المسلم األمین الذي يعطي ما أمر به كامال موفرا طیبة به نفسه فیدفعه إلى الذي أمر له -3336

.به أحد المتصدقین"

"حم ق د ن" عن أبي موسى."صحیح".

."الخال وارث"-3337

: القطیعي.1848الصحیحة ريرة."ابن النجار" عن أبي ھ"صحیح".

."الخال وارث من ال وارث له"-3338

.1700اإلرواء "ت" عن عائشة "عق" عن أبي الدرداء."صحیح".

."الخالة بمنزلة األم"-3339

.2190اإلرواء "ت ق" عن البراء "د" عن علي."صحیح".

.ة""الخالة والد-3340

.2190اإلرواء .1"ابن سعد" عن محمد بن علي مرسال"صحیح".

."الخالفة بعدي في أمتي ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك"-3341

.1535، 1534، 460الصحیحة "حم ت ع حب" عن سفینة."صحیح".

"الخالفة في قريش والحكم في األنصار والدعوة في -3342
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. 248شاھد مضى برقم له1

.الحبشة والجھاد والھجرة في المسلمین والمھاجرين بعد"- 631-ص 

: ابن أبي عاصم، ابن عساكر. 1851الصحیحة "حم طب" عن عتبة بن عبد."صحیح".

.البحر"1ینان"الخلق كلھم يصلون على معلم الخیر حتى ن-3343

.2أبي أمامة–: عد، الديلمي، ت 1852الصحیحة "فر" عن عائشة."صحیح".

"الخمر أم الخبائث فمن شربھا لم تقبل صالته أربعین يوما فإن مات وھي في بطنه مات میتة -3344

.جاھلیة"

.: الواحدي1854الصحیحة "طس" عن ابن عمرو."حسن".

."الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربھا وقع على أمه وخالته وعمته"-3345

: طس، طب، ابن عمرو.1853الصحیحة "طب" عن ابن عباس."حسن".

."الخمر من ھاتین الشجرتین: النخلة والعنبة"-3346

.1267مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"حم م "صحیح".

."الخوارج كالب النار"-3347

، 908، 906الروض النضیر "حم ھـ ك" عن ابن أبي أوفى "حم ك" عن أبي أمامة."صحیح".

.3554المشكاة 

."الخیر عادة و الشر لجاجة ومن يرد هللا به خیرا يفقھه في الدين"-3348

: حب، عد، القضاعي.651الصحیحة "ھـ" عن معاوية."حسن".

"الخیر معقود بنواصي الخیل إلى يوم القیامة والمنفق-3349

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ وتفسیر سورة: 3383ھي الحیتان واحدھا "نون" ولعلھا تختص بالكبیر منھا، وانظر الحديث 1 لَم ْ وَالْقَ {ن

{ طُرُونَ ْ ا يَس .وَمَ

. 1838مضى لفظه برقم 2

.على الخیل كالباسط كفه بالنفقة ال يقبضھا"- 632-ص 

. 2/160الترغیب "طس" عن أبي ھريرة."صحیح".

"الخیل ثالثة: ففرس للرحمن وفرس للشیطان وفرس لإلنسان فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط -3350

لشیطان فالذي يقامر أو يراھن علیه وأما فرس في سبیل هللا فعلفه وروثه وبوله في میزانه و أما فرس ا

.اإلنسان فالفرس يرتبطھا اإلنسان يلتمس بطنھا فھي ستر من الفقر"

.1508اإلرواء "حم" عن ابن مسعود."صحیح".

."الخیل في نواصي شقرھا الخیر"-3351



.163-2/162الترغیب "خط" عن ابن عباس."حسن".

"الخیل لثالثة: ھي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي ھي له أجر فرجل ربطھا -3352

في سبیل هللا فأطال لھا في مرج أو روضة فما أصابت في طیلھا من المرج والروضة كانت له حسنات ولو 

أنھا مرت بنھر فشربت أنھا قطعت طیلھا فاستنت شرفا أو شرفین كانت آثارھا و أرواثھا حسنات له ولو 

ولم يرد أن يسقیھا كان ذلك له حسنات ورجل ربطھا تغنیا و سترا وتعففا ثم لم ينس حق هللا في رقابھا 

.وظھورھا فھي له ستر ورجل ربطھا فخرا ورياء ونواء ألھل اإلسالم فھي له وزر"

، مختصر مسلم 752ب نحوه صحیح الترغی"مالك حم ق ت ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

507 .

."الخیل معقود بنواصیھا الخیر إلى يوم القیامة األجر والمغنم"-3353

، مختصر مسلم 226فقه السیرة "حم ق ت ن" عن عروة البارقي "حم م ن" عن جرير."صحیح".

1105.

."الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى يوم القیامة"-3354

مالك حم ق ن ھـ" عن ابن عمر "حم ق ن ھـ" عن عروة بن الجعد ""صحیح"

"خ" عن أنس "م ت ن ھـ" عن أبي ھريرة "حم" عن أبي ذر وأبي سعید "طب" عن - 633-ص 

سوادة بن الربیع والنعمان بن بشیر وأبي كبشة.

ا فامسحوا بنواصیھا وادعوا "الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى يوم القیامة وأھلھا معانون علیھ-3355

.لھا بالبركة وقلدوھا ال تقلدوھا األوتار"

.2/161الترغیب "حم" عن جابر."حسن".

"الخیل معقود في نواصیھا الخیر والیمن إلى يوم القیامة وأھلھا معانون علیھا قلدوھا وال تقلدوھا -3356

.األوتار"

.2/161صحیح الترغیب ابر."طس" عن ج"حسن".

"الخیمة درة مجوفة طولھا في السماء ستون میال في كل زاوية منھا للمؤمن أھل ال يراھم -3357

.اآلخرون"

"ق" عن أبي موسى. "صحیح".

حرف الدال- 634-ص 

."داووا مرضاكم بالصدقة"-3358

.3492الضعیفة أمامة."أبو الشیخ في الثواب" عن أبي "حسن".

."دباغ األديم طھوره"-3359

"حم م" عن ابن عباس "د" عن سلمة بن المحبق "ن" عن عائشة "ع" عن أنس "طب" "صحیح".

.26، غاية المرام 413الروض النضیر عن أبي أمامة والمغیرة.

."دباغ جلود المیتة طھورھا"-3360



يشھد له ما قبله.ن زيد بن ثابت."قط" ع"صحیح".

."دباغ كل إھاب طھوره"-3361

"قط" عن ابن عباس."صحیح".

"دب إلیكم داء األمم قبلكم: الحسد و البغضاء ھي الحالقة حالقة الدين ال حالقة الشعر و –1/ 3361

ؤمنوا حتى تحابوا أفال أنبئكم بشيء إذا فعلتموه الذي نفس محمد بیده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و ال ت

.تحاببتم أفشوا السالم بینكم"

.777، اإلرواء 20مشكلة الفقر "حم ت الضیاء" عن الزبیر.".......".

"دحیة الكلبي يشبه جبريل و عروة بن مسعود الثقفي يشبه عیسى بن مريم وعبد العزى يشبه -3362

.الدجال"

.1857الصحیحة "ابن سعد" عن الشعبي مرسال."صحیح".

."دخلت الجنة البارحة فنظرت فیھا فإذا جعفر يطیر مع المالئكة وإذا حمزة متكئ على سرير"-3363

"طب عد ك" عن ابن عباس."صحیح".- 635-ص 

فقلت: لمن ھذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش فظننت أني "دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذھب -3364

.أنا ھو فقلت: ومن ھو؟ قالوا: عمر بن الخطاب فلوال ما علمت من غیرتك لدخلته"

، 1405الصحیحة "حم ت حب" عن أنس "حم ق" عن جابر "حم" عن بريدة ومعاذ."صحیح".

1423.

اه خیام اللؤلؤ فضربت بیدي إلى ما يجري فیه الماء فإذا مسك أذفر "دخلت الجنة فإذا أنا بنھر حافت-3365

.فقلت: ما ھذا يا جبريل؟ قال: ھذا الكوثر الذي أعطاكه هللا"

"حم خ ت ن" عن أنس."صحیح".

."دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة"-3366

: ابن عساكر.1859الصحیحة "الروياني الضیاء" عن بريدة."صحیح".

."دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفیل درجتین"-3367

.1406الصحیحة "ابن عساكر" عن عائشة."حسن".

.بنت ملحان""دخلت الجنة فسمعت خشفة بین يدي فقلت: ما ھذه الخشفة؟ فقیل: الغمیصاء-3368

.1405، الصحیحة 1678مختصر مسلم "حم م ن" عن أنس."صحیح".

."دخلت الجنة فسمعت خشفة بین يدي قلت: ما ھذه الخشفة؟ فقیل: ھذا بالل يمشي أمامك"-3369

.1405الصحیحة "طب عد" عن أبي أمامة."صحیح".

فسمعت خشفة فقلت: ما ھذه؟ قالوا: ھذا بالل ثم دخلت الجنة فسمعت خشفة "دخلت الجنة -3370

فقلت: ما ھذه؟ قالوا: ھذه

.الغمیصاء بنت ملحان"- 636-ص 

.1405الصحیحة "عبد بن حمید" عن أنس "الطیالسي" عن جابر."صحیح".



رثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم "دخلت الجنة فسمعت فیھا قراءة فقلت: من ھذا؟ قالوا: حا-3371

!البر"

: حم.913الصحیحة " عن عائشة.1"ت، الحاكم"صحیح".

"دخلت الجنة لیلة أسري بي فسمعت في جانبھا وجسا فقلت: يا جبريل ما ھذا؟ قال: ھذا بالل -3372

.المؤذن"

.1405حة الصحی"حم ع" عن ابن عباس."صحیح".

."دخلت العمرة في الحج إلى يوم القیامة"-3373

حجة النبي صلى هللا علیه وسلم .2"م د" عن جابر "د ت" عن ابن عباس مرسال"صحیح".

.34كما رواھا جابر 

."دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا فلم تطعمھا و لم تدعھا تأكل من خشاش األرض حتى ماتت"-3374

.28الصحیحة "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة "خ" عن ابن عمر.یح"."صح

."درھم ربا يأكله الرجل و ھو يعلم أشد عند هللا من ستة و ثالثین زنیة"-3375

، الصحیحة 459، الروض النضیر 172غاية المرام "حم طب" عن عبدهللا بن حنظلة."صحیح".

1033.

.اعي اللبن""دع د-3376

: الدارمي، عم.1860الصحیحة "حم تخ حب ك" عن ضرار بن األزور."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل، وكذلك وقع في بعض نسخ "الجامع الصغیر". وفي "الكبیر "ن" وكذلك ھو في شرح 1

المناوي، وھو الصواب.

اعي لقوله "مرسال" ألن ابن عباس صحابي مشھور!كذا األصل، وال د2

."دع ما يريبك إلى ما ال يريبك"-3377- 637-ص 

"حم" عن أنس "ن" عن الحسن بن علي "طب" عن وابصة بن معبد "خط" عن ابن "صحیح".

. 2074، اإلرواء 179، غاية المرام 152الروض النصیر عمر.

.ال يريبك فإن الصدق طمأنینة والكذب ريبة""دع ما يريبك إلى ما -3378

: ك.2074اإلرواء "حم ت حب" عن الحسن."صحیح".

."دعاء األخ ألخیه بظھر الغیب ال يرد"-3379

.1339الصحیحة "البزار" عن عمران بن حصین."صحیح".

الغیب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا ألخیه بخیر "دعاء المرء المسلم مستجاب ألخیه بظھر-3380

.قال الملك: آمین ولك بمثل ذلك"

.1339، الصحیحة 1882مختصر مسلم "حم م ھـ" عن أبي الدرداء."صحیح".

."دعوة الرجل ألخیه بظھر الغیب مستجابة وملك عند رأسه يقول: آمین ولك بمثل ذلك"-3381

.1339الصحیحة "أبو بكر في الغیالنیات" عن أم كرز."صحیح".

."دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه"-3382

.767الصحیحة "الطیالسي" عن أبي ھريرة."حسن".



نت سبحانك إني كنت من الظالمین "دعوة ذي النون إذ دعا بھا و ھو في بطن الحوت ال إله إال أ-3383

.لم يدع بھا رجل مسلم في شيء قط إال استجاب هللا له"

. 3/43و2/275، الترغیب 122الكلم "حم ت ن ك ھب الضیاء" عن سعد."صحیح".

."دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم"-3384- 638-ص 

.772الصحیحة "د" عن رجل."حسن".

."دعوا الناس يصیب بعضھم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلینصحه"-3385

: حم، الطحاوي.1855الصحیحة .1"طب" عن أبي السائب"صحیح".

."دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بیده لو أنفقتم مثل أحد ذھبا ما بلغتم أعمالھم"-3386

ابن أبي أوفى.–: البزار 1923الصحیحة "حم" عن أنس."صحیح".

."دعوه فإن لصاحب الحق مقاال"-3387

البیوع: حم، م، الطیالسي، الطحاوي، ھق."خ ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

ح لي شأني كله ال "دعوات المكروب: اللھم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عین و أصل-3388

.إله إال أنت"

.120الكلم "حم خد د حب" عن أبي بكرة."حسن".

."دفن بالطینة التي خلق منھا"-3389

–أبي سعید. طس –: البزار، أبونعیم، الخطیب 1858الصحیحة "طب" عن ابن عمر."حسن".

أبي الدرداء.

.""دلیل الخیر كفاعله-3390

.1660الصحیحة "ابن النجار" عن علي."حسن".

."دم عفراء أحب إلى هللا من سوداوين"-3391

.1861الصحیحة "حم ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."دم عفراء أزكى عند هللا من دم سوداوين"-3392

. 1861الصحیحة "طب" عن كثیرة بنت سفیان."حسن".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو جد عطاء بن السائب. 1

."دونك فانتصري"-3393- 639-ص 

: حم، عم، خد، ن. 1862الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح".

."دية أصابع الیدين و الرجلین سواء عشر من اإلبل لكل إصبع"-3394

.2271اإلرواء "ت" عن ابن عباس."صحیح".

."1"دية المعاھد نصف دية الحر-3395



ابن عمر. –: طس 2251، اإلرواء 470/ص 1الضعیفة "د" عن ابن عمرو."صحیح".

."دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد"-3396

الطیالسي، حم، د، ن، قط، ك.–1726اإلرواء عن ابن عباس."طب" "صحیح".

."دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن"-3397

.2251اإلرواء "ت" عن ابن عمرو."صحیح".

"دينار أنفقته في سبیل هللا ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكین ودينار أنفقته-3398

.على أھلك أعظمھا أجرا الذي أنفقته على أھلك"

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي المسلم. ولفظ حديث ابن عمر: "دية المسلم". ونحوه حديث الترمذي اآلتي.1

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحريف.- 640-ص 

.ل على الخیر كفاعله""الدا-3399

: 1660الصحیحة "البزار" عن ابن مسعود "طب" عن سھل بن سعد وأبي مسعود."صحیح".

–أنس. ابن عساكر –ابن مسعود. حم، الطحاوي، حب، الخرائطي، ابن عبد البر –الخرائطي، حل، عد 

أبي ھريرة. 

.جنة ونار فناره جنة وجنته نار"الدجال أعور العین الیسرى جفال الشعر معه"-3400

.2047مختصر مسلم "حم م ھـ" عن حذيفة."صحیح".

."الدجال عینه خضراء"-3401

: حم، أبونعیم.1863الصحیحة "تخ" عن أبي."صحیح".

."الدجال ممسوح العین مكتوب بین عینیه كافر يقرؤه كل مسلم"-3402

"م" عن أنس.صحیح"."

."الدجال ال يولد له وال يدخل المدينة وال مكة"-3403

.3/608فتن –وم 3/26حم "حم" عن أبي سعید."صحیح".

."الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لھا خراسان يتبعه أقوام كأن وجوھھم المجان المطرقة"-3404

: الضیاء.5487المشكاة "ت ك" عن أبي بكر.ح"."صحی

."الدعاء بین األذان و اإلقامة مستجاب فادعوا"-3405- 641-ص 

.74، الكلم 671المشكاة "ع" عن أنس."صحیح".

."الدعاء مستجاب بین النداء و اإلقامة"-3406

.244اإلرواء "ك" عن أنس."حسن".

.الدعاء ھو العبادة""-3407



، 888الروض النضیر حب ك" عن النعمان بن بشیر "ع" عن البراء.4"حم ش خد "صحیح".

.1329، صحیح أبي داود 2330المشكاة 

."الدعاء ال يرد بین األذان و اإلقامة"-3408

.224اإلرواء "حم د ت ن حب" عن أنس."صحیح".

."الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیكم عباد هللا بالدعاء"-3409

.2234المشكاة "ك" عن ابن عمر."حسن".

"الدنیا حلوة خضرة فمن أخذھا بحقه بورك له فیھا و رب متخوض فیما اشتھت نفسه لیس له يوم -3410

.القیامة إال النار"

.1592الصحیحة "طب" عن ابن عمرو."صحیح".

."الدنیا خضرة حلوة"-3411

"طب" عن میمونة."صحیح".

."الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر"-3412

مختصر "حم م ت ھـ" عن أبي ھريرة "طب ك" عن سلمان "البزار" عن ابن عمر."صحیح".

.2079مسلم 

."الدنیا كلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة"-3413

.797م عن ابن عمر، مختصر مسلم "حم م ن" عن ابن عمرو."صحیح".

"الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا إال ذكر هللا وما وااله-3414

.وعالما أو متعلما"- 642-ص 

. 71صحیح الترغیب "طس" عن ابن مسعود."ھـ" عن أبي ھريرة "حسن".

."الدواء من القدر وقد ينفع بإذن هللا تعالى"-3415

.11تخريج مشكلة الفقر "طب أبو نعیم" عن ابن عباس."حسن".

."الدواء من القدر وھو ينفع من يشاء بما شاء"-3416

.11مشكلة الفقر باس."ابن السني" عن ابن ع"حسن".

."الدين النصیحة"-3417

: الدارمي، ابن نصر 26، اإلرواء 332غاية المرام "تخ" عن ثوبان "البزار" عن ابن عمر."صحیح".

أبي ھريرة. حم، –تمیم. حم، ن، ت، ابن نصر، أبونعیم –ابن عمر. حم، م، أبو عوانة، د، ن، ابن نصر –

ابن عباس.–الضیاء تخ،

"الدين دينان فمن مات وھو ينوي قضاءه فأنا ولیه ومن مات وال ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من -3418

.حسناته لیس يومئذ دينار وال درھم"

.5أحكام الجنائز "طب" عن ابن عمر."صحیح".

."الدين قبل الوصیة ولیس لوارث وصیة"-3419

.1655اإلرواء "ھق" عن علي."حسن".

."الدين يسر ولن يغالب الدين أحد إال غلبه"-3420

.1إيمان–خ، ن "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

"الدينار بالدينار والدرھم بالدرھم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعیر بصاع شعیر وصاع ملح -3421



. لح ال فضل بین شيء من ذلك"بصاع م

بیوع الموسوعة: الھیثم بن كلیب. "طب ك" عن أبي أسید الساعدي."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1611قلت: ولفظھما: "إن الدين يسر..." وقد مضى 1

. الدرھم ال فضل بینھما""الدينار بالدينار ال فضل بینھما و الدرھم ب-3422- 643-ص 

. 1337اإلرواء "م ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"الدينار بالدينار ال فضل بینھما والدرھم بالدرھم ال فضل بینھما فمن كانت له حاجة بورق -3423

.فلیصطرفھما بذھب ومن كان له حاجة بذھب فلیصطرفھا بالورق والصرف ھاؤھا"

بیوع الموسوعة: قط."ھـ ك" عن علي."صحیح".

. "الدينار كنز والدرھم كنز والقیراط كنز"-3424

: الطحاوي.721الصحیحة "ابن مردويه" عن أبي ھريرة."صحیح".

حـرف الذال- 644-ص 

. حمد رسوال"-3425

. 25مختصر مسلم "حم م ت" عن العباس بن عبدالمطلب."صحیح".

."ذبوا عن أعراضكم بأموالكم"-3426

: السھمي.1461الصحیحة "خط" عن أبي ھريرة "ابن الل" عن عائشة."صحیح".

. "ذبح الرجل أن تزكیه في وجھه"-3427

.1"ابن أبي الدنیا في الصمت" عن إبراھیم التمیمي مرسال"صحیح".

. "ذراري المسلمین يكفلھم إبراھیم"-3428

: حم، حب، ك.603الصحیحة "أبو بكر بن أبي داود في البعث" عن أبي ھريرة."صحیح".

بین السماء واألرض والفردوس "ذر الناس يعملون فإن الجنة مائة درجة ما بین كل درجتین كما -3429

.أعالھا درجة وأوسطھا وفوقھا عرش الرحمن ومنھا تفجر أنھار الجنة فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس"

. 1913، 922الصحیحة "حم ت" عن معاذ."صحیح".

الفھم على أنبیائھم فإذا ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واخت2"ذروني-3430

أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."إياكم والتمادح، فإنه الذبح"بلفظ: 2674قلت: لكن يشھد له أحاديث، منھا ما تقدم 1

بالشيء والنھي عنه، قال المناوي: "أي اتركوني من السؤال "ماتركتكم" أي مدة تركي إياكم من األمر 2



فال تتعرضوا لي بكثرة البحث عما ال يعنیكم في دينكم مھما أنا تارككم ال أقول لكم شیئا، فقد يوافق ذلك 

إلزاما وتشديدا, وخذوا بظاھر ما أمرتكم وال تستنكفوا كما فعل أھل الكتاب...".

. وإذا نھیتكم عن شيء فدعوه"- 645-ص 

، الصحیحة 314، 155، اإلرواء 639مختصر مسلم " عن أبي ھريرة."حم م ن ھـ"صحیح".

: ح.848

. "ذكاة الجنین ذكاة أمه"-3431

"د ك" عن جابر "حم د ت ھـ حب قط ك" عن أبي سعید "ك" عن أبي أيوب وأبي ھريرة "صحیح".

، اإلرواء 982، 981، 515، 514الروض النضیر "طب" عن أبي أمامة وأبي الدرداء وكعب بن مالك.

2539.

. "ذكاة المیتة دباغھا"-3432

.26غاية المرام "ن" عن عائشة."صحیح".

."ذكاة كل مسك دباغه"-3433

.26غاية المرام .1"ك" عن عبدهللا بن الحارث"صحیح".

.ت عندنا فأمرت بقسمته""ذكرت وأنا في الصالة تبرا عندنا فكرھت أن يبی-3434

"حم خ" عن عقبة بن الحارث."صحیح".

"ذمة المسلمین واحدة فإن جارت علیھم جائرة فال تخفروھا فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم -3435

.القیامة"

.3622الضعیفة "ك" عن عائشة."صحیح".

."ذھب المفطرون الیوم باألجر"-3436

.600مختصر مسلم "حم ق ن" عن أنس."صحیح".

."ذھب أھل الھجرة بما فیھا"- 3437-1395

.662الصحیحة "طب ك" عن مجاشع بن مسعود."صحیح".

"ذھبت النبوة فال نبوة بعدي إال المبشرات: الرؤيا-3438

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صل،ووقع في "الصغیر" "الحريث". والصواب أن الحديث من مسند عبد هللا بن عباس كما بینته كذا األ1

في المصدر المذكور أعاله.

.الصالحة يراھا الرجل أو ترى له"- 646-ص 

.2473اإلرواء "طب" عن حذيفة بن أسید."حسن".

."ذھبت النبوة وبقیت المبشرات"-3439

.2473اإلرواء "ھـ" عن أم كرز."صحیح".



."ذيل المرأة شبر"-3440

ابن - : حم، الدارمي، ع، حم، ن، ھـ1864الصحیحة "ھق" عن أم سلمة وابن عمر."صحیح".

عمر.

."ذيلك ذراع"-3441

: حم.1864الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 647-ص 

."الذباب كله في النار إال النحل"-3442

"البزار ع طب" عن ابن عمر "طب" عن ابن عباس وابن مسعود."صحیح".

.1866الصحیحة

ين والشعیر "الذھب بالذھب تبره و عینه والفضة بالفضة تبرھا وعینھا والبر بالبر مدين بمد- 3443-1396

بالشعیر مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين والملح بالملح مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أربى وال 

بأس ببیع الذھب بالفضة والفضة أكثرھما يدا بید وأما نسیئة فال وال بأس ببیع البر بالشعیر والشعیر 

.أكثرھما يدا بید وأما نسیئة فال"

. 1339اإلرواء " عن عبادة بن الصامت."د ن"صحیح".

"الذھب بالذھب مثال بمثل و الفضة بالفضة مثال بمثل و التمر بالتمر مثال بمثل والبر بالبر - 3444-1397

مثال بمثل والملح بالملح مثال بمثل والشعیر بالشعیر مثال بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بیعوا الذھب 

.ئتم يدا بید وبیعوا الشعیر بالتمر كیف شئتم يدا بید"بالفضة كیف ش

. 1346اإلرواء "ت" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"الذھب بالذھب و الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثال -3445

.ناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان يدا بید"بمثل سواء بسواء يدا بید فإذا اختلفت ھذه األص

.1346، اإلرواء 949مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

"الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر و الشعیر بالشعیر والتمر بالتمر -3446- 648-ص 

.اد فقد أربى واآلخذ و المعطي سواء"والملح بالملح مثال بمثل يدا بید فمن زاد أو استز

.1339اإلرواء "حم م ن" عن أبي سعید."صحیح".

"الذھب بالذھب وزنا بوزن مثال بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال بمثل فمن زاد أو استزاد - 3447-1398

.فھو ربا"

، الموسوعة: ھق.1339إلرواء ا"حم ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

"الذھب بالورق ربا إال ھاء وھاء والبر بالبر ربا إال ھاء وھاء والتمر بالتمر ربا إال ھاء وھاء والشعیر -3448

.بالشعیر ربا إال ھاء وھاء"

.1347، اإلرواء 729الروض النضیر "مالك ق" عن عمر."صحیح".



.رير حل إلناث أمتي وحرام على ذكورھا""الذھب والح-3449

زيد.–: سمويه، الطحاوي، العقیلي 1865الصحیحة "طب" عن زيد بن أرقم وواثلة."صحیح".

حرف الراء- 649-ص 

"رأى عیسى ابن مريم رجال يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كال والذي ال إله إال ھو فقال عیسى: -3450

.ي"

"حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."رأت أمي كأنه خرج منھا نور أضاءت منه قصور الشام"-3451

: حم، عد. 1925، 1546الصحیحة "ابن سعد" عن أبي أمامة."صحیح".

ين أھل الوبر والسكینة "رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخیالء في أھل الخیل واإلبل والفداد-3452

.في أھل الغنم"

.2/506حم "مالك ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

.-يعني المشرق- "رأس الكفر ھاھنا من حیث يطلع قرن الشیطان"- 3453-1399

"م" عن ابن عمر."صحیح".

."راصوا الصفوف فإن الشیطان يقوم في الخلل"-3454

.673صحیح أبي داود "حم" عن أنس."."صحیح

."راصوا صفوفكم وقاربوا بینھا وحاذوا باألعناق"-3455

: حم، د، ھق.673صحیح أبي داود "ن" عن أنس."صحیح".

بھا "رؤيا المؤمن جزء من أربعین جزءا من النبوة وھي على رجل طائر ما لم يحدث بھا فإذا تحدث -3456

سقطت وال تحدث بھا إال 

.لبیبا أو حبیبا"- 650-ص 

: تخ، حب. 120الصحیحة "ت" عن أبي رزين."صحیح".

."رؤيا المؤمن جزء من ستة و أربعین جزءا من النبوة"-3457

."حم ق" عن أنس "حم ق د ت" عن عبادة بن الصامت "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة"صحیح".

. 1519مختصر مسلم 

"رؤيا المؤمن جزء من ستة و أربعین جزءا من النبوة و ھي على رجل طائر ما لم يحدث بھا - 3458-1400

.و إذا حدث بھا وقعت"

: حب. 4622، المشكاة 120الصحیحة "ت ك" عن أبي رزين."صحیح".

.ءا من النبوة""رؤيا المسلم الصالح جزء من سبعین جز-3459

. 616الروض النضیر "ھـ" عن أبي سعید."صحیح".

"رأيت إبراھیم لیلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السالم وأخبرھم أن الجنة طیبة التربة –3460

وال حول وال قوة إال 



.

.105، الصحیحة 615الروض النضیر طب عن ابن مسعود."حسن".

."رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلیكم إال أني خشیت أن تفرض علیكم"- 3461-1401

قیام رمضان. –م "مالك ن" عن عائشة."صحیح".

لیلة رجلین أتیاني فأخذا بیدي فأخرجاني إلى األرض المقدسة فإذا رجل جالس "رأيت ال- 3462-1402

ورجل قائم على رأسه بیده كلوب من حديد فیدخله في شدقه فیشقه حتى يخرجه من قفاه ثم يخرجه 

فیدخله في شدقه اآلخر ويلتئم ھذا الشدق فھو يفعل ذلك به فقلت: ما ھذا؟ قاال: انطلق; فانطلقت 

جل مستلقمعھما فإذا ر

على قفاه ورجل قائم بیده فھر أو صخرة فیشدخ بھا رأسه فیتدھده الحجر فإذا ذھب - 651-ص 

لیأخذه عاد رأسه كما كان فیصنع مثل ذلك فقلت: ما ھذا؟ قاال: انطلق; فانطلقت معھما فإذا بیت مبني 

ة فإذا أوقدت ارتفعوا حتى على بناء التنور أعاله ضیق وأسفله واسع يوقد تحته نار فیه رجال و نساء عرا

يكادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا فیھا فقلت: ما ھذا؟ قاال: انطلق; فانطلقت فإذا نھر من دم فیه رجل 

و على شاطئ النھر رجل بین يديه حجارة فیقبل الرجل الذي في النھر فإذا دنا لیخرج رمى في فیه 

ذا؟ قاال: انطلق; فانطلقت فإذا روضة خضراء وإذا فیھا حجرا فرجع إلى مكانه فھو يفعل ذلك به فقلت: ما ھ

شجرة عظیمة وإذا شیخ في أصلھا حوله صبیان وإذا رجل قريب منه بین يديه نار فھو يحشھا ويوقدھا 

فصعدا بي في شجرة فأدخالني دارا لم أر دارا قط أحسن منھا فإذا فیھا رجال شیوخ وشباب وفیھا نساء 

عدا بي في الشجرة فأدخالني دارا ھي أحسن وأفضل فیھا شیوخ و شباب و صبیان فأخرجاني منھا فص

فقلت لھما: إنكما قد طوفتماني منذ اللیلة فأخبراني عما رأيت قاال: نعم; أما الرجل األول الذي رأيت فإنه 

ى رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في اآلفاق فھو يصنع به ما رأيت إلى يوم القیامة ثم يصنع هللا تعال

به ما شاء; 

وأما الرجل الذي رأيت مستلقیا على قفاه فرجل آتاه هللا القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل بما فیه بالنھار 

فھو يفعل به ما رأيت إلى يوم القیامة; 

وأما الذي رأيت في التنور فھم الزناة; وأما الذي رأيت في النھر فذاك آكل الربا; 

صل الشجرة فذاك إبراھیم علیه السالم; وأما الشیخ الذي رأيت في أ

; وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار فذلك خازن 1وأما الصبیان الذين رأيت فأوالد الناس- 652-ص 

النار وتلك النار; وأما الدار التي دخلت أوال فدار عامة المؤمنین; وأما الدار األخرى فدار الشھداء; وأنا جبريل 

لي: ارفع رأسك فرفعت فإذا كھیئة السحاب فقاال لي: وتلك دارك فقلت لھما: وھذا میكائیل; ثم قاال 

.دعاني أدخل داري فقاال: إنه قد بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته دخلت دارك"

"حم ق" عن سمرة."صحیح".

."رأيت المالئكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراھب"-3463

.713، اإلرواء 56أحكام الجنائز "طب" عن ابن عباس."حسن".



."رأيت جبريل له ستمائة جناح"-3464

إيمان، - تفسیر النجم، م–، خ 460، 412و398، 1/395حم "طب" عن ابن مسعود."صحیح".

.2توحید–ابن خزيمة 

.مع المالئكة بجناحین""رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطیر في الجنة-3465

.1226الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

.3"رأيت ربي عز و جل"-3466

: اآلجري، البیھقي. 433السنة "حم" عن ابن عباس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، قال: فقال بعض "وأما الولوفي رواية ألحمد والبخاري: 1

.المسلمین: يا رسول هللا! وأوالد المشركین؟ فقال: وأوالد المشركین"

."ينتثر من ريشه التھاويل: الدر والیاقوت"وزاد ھو وأحمد في رواية: 2

يعني في المنام كما تدل علیه الرويات األخرى.3

.يت شابا وشابة فلم آمن من الشیطان علیھما""رأ- 1403-3467- 653-ص 

: عم، الضیاء.27حجاب المرأة المسلمة ص " عن علي.1"حم ت"صحیح".

."رأيت شیاطین اإلنس والجن فروا من عمر"-3468

.169آداب الزفاف "عد" عن عائشة."حسن".

.قصبه في النار وكان أول من سیب السوائب وبحر البحیرة""رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر-3469

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وھو يجر قصبه في النار"- 3470-1404

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"رأيت عیسى وموسى وإبراھیم فأما عیسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسیم -3471

.-يعني نفسه- سبط كأنه من رجال الزط وأما إبراھیم فانظروا إلى صاحبكم"

"خ" عن ابن عباس."صحیح".

ض بھا نخل فذھب وھلي إلى أنھا الیمامة أو "رأيت في المنام أني أھاجر من مكة إلى أر- 3472-1405

ھجر فإذا ھي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي ھذه أني ھززت سیفا فانقطع صدره فإذا ھو ما أصیب من 

المؤمنین يوم أحد ثم ھززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا ھو ما جاء هللا به من الفتح واجتماع المؤمنین 

ھم النفر من المؤمنین يوم أحد وإذا الخیر ما جاء هللا به من الخیر بعد وثواب ورأيت فیھا بقرا وهللا خیر فإذا

.الصدق الذي آتانا هللا بعد يوم بدر"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل حم، ن. والتصويب من "الجامع الكبیر" وغیره.1



.1513تصر مسلم مخ"ق ھـ" عن أبي موسى."صحیح".- 654-ص 

."رأيت قوما ممن يركب ظھر ھذا البحر كالملوك على األسرة"- 3473-1406

. 1إمارة–جھاد، م -خ"د" عن أم حرام."صحیح".

"رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مھیعة فأولتھا أن وباء المدينة -3474

.نقل إلیھا"

: حم، ن. 2/145الترغیب "خ ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

"رأيت كأني اللیلة في دار عقبة بن رافع وأتیت بتمر من تمر ابن طاب فأولت أن لنا الرفعة - 3475-1407

.في الدنیا والعاقبة في اآلخرة وأن ديننا قد طاب"

.250یب الكلم الط"حم م د ن" عن أنس."صحیح".

"رأيت كأني في درع حصینة ورأيت بقرا تنحر فأولت أن الدرع الحصینة المدينة وأن البقر نفر - 3476-1408

.وهللا خیر"

.1100الصحیحة "حم ن الضیاء" عن جابر."صحیح".

عیسى رجال "رأيت لیلة أسري بي موسى رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت-3477

.مربوع الخلق إلى الحمرة والبیاض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال"

"حم ق" عن ابن عباس."صحیح".

"رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرمیصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفا من أمامي فقلت: - 3478-1409

من ھذا يا جبريل؟ قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ويأتي أيضا لھما بلفظ: "ناس من أمتي 3987ولفظه: "رأيت" ولفظ خ: "عجبت من قوم...". ويأتي 1

عرضوا علي...".

ھذا بالل و رأيت قصرا أبیض بفنائه جارية فقلت: لمن ھذا القصر؟ قالوا: لعمر بن - 655-ص 

.ك"الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إلیه فذكرت غیرت

: الطیالسي. 1405الصحیحة .1"حم ق" عن جابر"صحیح".

"رباط شھر خیر من صیام دھر ومن مات مرابطا في سبیل هللا أمن من الفزع األكبر و غدي علیه -3479

.برزقه وريح من الجنة ويجرى علیه أجر المرابط حتى يبعثه هللا"

. 2/150الترغیب درداء."طب" عن أبي ال"صحیح".

."رباط يوم خیر من صیام شھر وقیامه"-3480

أنس.–سلمان. أبو حزم الحنبلي –: حم 1866الصحیحة "حم" عن ابن عمرو."صحیح".

"رباط يوم في سبیل هللا أفضل من صیام شھر و قیامه ومن مات فیه وقي فتنة القبر ونما - 3481-1410

.إلى يوم القیامة"له عمله

. 1200اإلرواء "ت" عن سلمان."صحیح".

"رباط يوم في سبیل هللا خیر من الدنیا وما علیھا و موضع سوط أحدكم من الجنة خیر من الدنیا -3482

.وما علیھا والروحة يروحھا العبد في سبیل هللا أو الغدوة خیر من الدنیا وما علیھا"



"حم خ ت" عن سھل بن سعد."صحیح".

"رباط يوم ولیلة خیر من صیام شھر و قیامه وإن مات مرابطا جرى علیه عمله الذي كان يعمله و -3483

.أجري علیه رزقه وأمن من الفتان"

.1200، اإلرواء 1075مختصر مسلم "م" عن سلمان."صحیح".

.ألبواب لو أقسم على هللا ألبره""رب أشعث مدفوع با-3484

. 125، تخريج مشكلة الفقر 1972مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیس ھو عند مسلم بھذا السیاق والتمام، وإنما عنده منه طرفاه فقط.1

ال تعن علي و انصرني وال تنصر علي وامكر لي و ال تمكر "رب أعني و- 1411-3485- 656-ص 

علي واھدني ويسر ھداي إلي وانصرني على من بغى علي; اللھم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك 

راھبا لك مطواعا إلیك مخبتا إلیك أواھا منیبا; رب تقبل توبتي و اغسل حوبتي وأجب دعوتي و ثبت 

.سخیمة قلبي"حجتي واھد قلبي وسدد لساني واسلل

.384، السنة 2488المشكاة ك" عن ابن عباس.4"حم "صحیح".

."رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور"- 3486-1412

: ت.556الصحیحة "ھـ" عن ابن عمر."صحیح".

."رب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على هللا ألبره"-3487

أبي ھريرة.–: الطحاوي، حل 125تخريج مشكلة الفقر "البزار" عن ابن مسعود."صحیح".

."رب صائم لیس له من صیامه إال الجوع ورب قائم لیس له من قیامه إال السھر"–3488

.1076، صحیح الترغیب 2014المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.1مذلل البن الدحداحة في الجنة""رب عذق-3489

. 120تخريج مشكلة الفقر "ابن سعد" عن ابن مسعود."صحیح".

."رب قائم حظه من قیامه السھر ورب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش"-3490

.1076صحیح الترغیب "طب" عن ابن عمر "حم ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 4574سیأتي بلفظ: "كم من عذق...". برقم 1

"رحم هللا أخي يوسف لو أنا أتاني الرسول بعد طول الحبس ألسرعت اإلجابة -3491- 657-ص 

وَةِ}حین قال:  ْ ا بَالُ النِّس أَلْهُ مَ ْ عْ إِلَى رَبِّكَ فاس جِ . "{قَالَ ارْ

.853الصحیحة "حم في الزھد ابن المنذر" عن الحسن مرسال."صحیح".

."رحم هللا امرءا تكلم فغنم أو سكت فسلم"-3492



. 853الصحیحة "ھب" عن أنس والحسن مرسال."حسن".

."رحم هللا امرءا صلى قبل العصر أربعا"-3493

، صحیح الترغیب 1154، صحیح أبي داود 1170المشكاة "د ت حب" عن ابن عمر."حسن".

: حم، ابن خزيمة. 586

"رحم هللا رجال قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجھھا الماء ورحم هللا -3494

.امرأة قامت من اللیل فصلت وأيقظت زوجھا فصلى فإن أبى نضحت في وجھه الماء"

، صحیح 1230، المشكاة 621صحیح الترغیب حب ك" عن أبي ھريرة.1"حم د ن"صحیح".

: ابن خزيمة. 1181أبي داود 

."رحم هللا عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى"-3495

. 211الروض النضیر "خ ھـ" عن جابر."صحیح".

.عبدا قال خیرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم""رحم هللا-3496

. 855الصحیحة "ابن المبارك" عن خالد بن أبي عمران مرسال."حسن".

."رحم هللا عبدا قال فغنم أو سكت فسلم"-3497

. 855الصحیحة "أبو الشیخ" عن أبي أمامة."حسن".

أذكرني كذا وكذا آية كنت"رحم هللا فالنا لقد-3498

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ت" والتصحیح من "الجامع" والمصادر المذكورة أعاله.1

.أسقطتھا من سورة كذا وكذا"- 658-ص 

. 1202صحیح أبي داود "حم ق د" عن عائشة."صحیح".

.ي إلى ركن شديد وما بعث هللا بعده نبیا إال وھو في ثروة من قومه""رحم هللا لوطا كان يأو-3499

: حم، ت: الطحاوي.1876الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

."رحم هللا موسى قد أوذي بأكثر من ھذا فصبر"-3500

"حم ق" عن ابن مسعود."صحیح".

.لو صبر لرأى من صاحبه العجب""رحمة هللا علینا و على موسى-3501

خ: علم، م: فضائل."د ن ك" عن أبي زاد الباوردي: العجاب."صحیح".

."ردوا السائل ولو بظلف محرق"-3502

: مالك، حم، ت، حب، 1942، 1879المشكاة "حم تخ ن" عن حواء بنت السكن."صحیح".

ك. 

.قتلى إلى مضاجعھا""ردوا ال-3503

. 14، أحكام الجنائز ص 290فقه السیرة "ت حب" عن جابر."صحیح".

."رسول الرجل إلى الرجل إذنه"-3504

: خد، حب. 1955اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح".

بیده إني ألرى الشیاطین "رصوا صفوفكم و قاربوا بینھا وحاذوا باألعناق فوالذي نفسي- 3505-1414

.تدخل من خلل الصفوف كأنھا الخذف"



.673صحیح أبي داود "حم د ن حب" عن أنس."صحیح".

."رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد"-3506

.516الصحیحة "ت ك" عن ابن عمرو "البزار" عن ابن عمر."صحیح".

."رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطھما"-3507

.516الصحیحة "طب" عن ابن عمرو."صحیح".

.- يعني البكر-"رضاھا صمتھا"- 1415-3508- 659-ص 

"ق" عن عائشة."صحیح".

."رضیت ألمتي ما رضي لھا ابن أم عبد"-3509

. 1225الصحیحة مسعود."ك" عن ابن"صحیح".

"رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي و رغم أنف رجل دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل أن -3510

.يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة"

: حب، 16لصالة ، فضل ا283/ 2، الترغیب 927المشكاة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

. 6اإلرواء 

"رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدھما أو كالھما ثم لم يدخل -3511

.الجنة"

. 1758مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

ن النائم حتى يستیقظ وعن "رفع القلم عن ثالثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وع-3512

.الصبي حتى يحتلم"

: ابن خزيمة، حب، قط.2043، 297اإلرواء "حم د ك" عن علي وعمر."صحیح".

."رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستیقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر"-3513

: د، ابن خزيمة، حب، قط. 297اإلرواء "ت ھـ ك" عن علي."صحیح".

"رفع القلم عن ثالث: عن النائم حتى يستیقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى - 3514-1416

.يعقل"

: د، ابن خزيمة، حب، قط. 297اإلرواء "ت ھـ ك" عن علي."صحیح".

".علیه"رفع عن أمتي الخطأ و النسیان وما استكرھوا-3515

. 82اإلرواء "طب" عن ثوبان."صحیح" بلفظ: وضع".

"رفعت إلى سدرة المنتھى منتھاھا في السماء السابعة نبقھا مثل قالل - 1417-3516- 660-ص 

ات ھجر و ورقھا مثل آذان الفیلة فإذا أربعة أنھار نھران ظاھران و نھران باطنان فأما الظاھران: فالنیل والفر

وأما الباطنان: فنھران في الجنة و أتیت بثالثة أقداح قدح فیه لبن وقدح فیه عسل وقدح فیه خمر فأخذت 

.الذي فیه اللبن فشربت فقیل لي: أجبت الفطرة أنت وأمتك"

.112الصحیحة "خ" عن أنس."صحیح".



."ركعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیھا"-3517

.359: مختصر مسلم 437، اإلرواء 1164المشكاة "ت ن" عن عائشة."صحیح".

."ركعتان خفیفتان بما تحقرون و نفلون يزيدھما ھذا في عمله أحب إلیه من بقیة دنیاكم"-3518

: أبو نعیم.1388الصحیحة "ابن المبارك" عن أبي ھريرة."صحیح".

فیه أبواب الجنة وتغلق فیه أبواب السعیر و تصفد فیه الشیاطین وينادي "رمضان شھر مبارك تفتح -3519

.مناد كل لیلة: يا باغي الخیر ھلم ويا باغي الشر أقصر"

: ن.1868الصحیحة "حم ھب" عن رجل."صحیح".

."رمیا بني إسماعیل فإن أباكم كان رامیا"-3520

: خ.379غاية المرام ابن عباس."حم ھـ ك" عن "صحیح".

."رواح الجمعة واجب على كل محتلم"-3521

: د، الطحاوي.399صحیح أبي داود "ن" عن حفصة."صحیح".

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 661-ص 

.كم من في السماء""الراحمون يرحمھم الرحمن تبارك و تعالى: ارحموا من في األرض يرحم-3522

"والرحم شجنة من الرحمن فمن وصلھا وصله "حم د ت ك" عن ابن عمرو زاد "حم ت ك": "صحیح".

. 925الصحیحة ".هللا ومن قطعھا قطعه هللا

."الراكب خلف الجنازة و الماشي حیث شاء منھا و الطفل يصلى علیه"- 3523-1418

.73أحكام الجنائز غیرة بن شعبة."حم ن ھـ" عن الم"صحیح".

."الراكب شیطان و الراكبان شیطانان و الثالثة ركب"-3524

. 62الصحیحة "حم د ت ك" عن ابن عمرو."صحیح".

"الراكب يسیر خلف الجنازة و الماشي يمشي خلفھا و أمامھا و عن يمینھا و عن يسارھا قريبا -3525

.قط يصلى علیه و يدعى لوالديه بالمغفرة و الرحمة"منھا و الس

.716، اإلرواء 1667المشكاة "حم د ت ك" عن المغیرة."صحیح".

."الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة و أربعین جزءا من النبوة"- 3526-1419

"حم خ ن ھـ" عن أنس."صحیح".

."الرؤيا الحسنة ھي البشرى يراھا المؤمن أو ترى له"- 1420-3527- 662-ص 

. 1786الصحیحة "ابن جرير" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة"-3528

: خط.1869الصحیحة "ابن النجار" عن ابن عمر."صحیح".

.ا الصالحة جزء من سبعین جزءا من النبوة""الرؤي-3529

. 616الروض النضیر "حم ھـ" عن ابن عمر "حم" عن ابن عباس."صحیح".

."الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة"-3530



ن "طب" عن ابن "خ" عن أبي سعید "م" عن ابن عمرو وأبي ھريرة "حم ھـ" عن أبي رزي"صحیح".

مسعود.

"الرؤيا الصالحة من هللا و الحلم من الشیطان فإذا رأى أحدكم شیئا يكرھه فلینفث حین يستیقظ -3531

.

"ق د ت" عن أبي قتادة."صحیح".

و الرؤيا السوء من الشیطان فمن رأى رؤيا فكره منھا شیئا فلینفث عن "الرؤيا الصالحة من هللا -3532

.إال من يحب"

"م" عن أبي قتادة."صحیح".

فس وتخويف من الشیطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه "الرؤيا ثالثة فبشرى من هللا وحديث الن-3533

فلیقصھا إن شاء على أحد وإن رأى شیئا يكرھه فال يقصه على أحد ولیقم يصلي وأكره الغل

.وأحب القید, القید ثبات في الدين"- 663-ص 

.1341الصحیحة "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

نھا تھاويل من الشیطان لیحزن ابن آدم و منھا ما يھم به الرجل في يقظته فیراه "الرؤيا ثالثة: م-3534

.في منامه و منھا جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة"

: تخ، ابن أبي شیبة، الطحاوي، حب، 1870الصحیحة "ھـ" عن عوف بن مالك."صحیح".

المخلص، ابن عبد البر، ابن عساكر.

.الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وال تقصھا إال على واد أو ذي رأى""-3535

.120الصحیحة "د ھـ" عن أبي رزين."صحیح".

"الرؤيا من هللا و الحلم من الشیطان فإذا رأى أحدكم شیئا يكرھه فلیبصق عن يساره ثالثا - 3536-1421

.ان الرجیم ثالثا ولیتحول عن جنبه الذي كان علیه"

.7/51م "ھـ" عن أبي قتادة."صحیح".

"الربا اثنان وسبعون بابا أدناھا مثل إتیان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض -3537

.أخیه"

.1871الصحیحة"طس" عن البراء."صحیح".

."الربا ثالثة وسبعون بابا"-3538

: أبو نعیم. 3/50الترغیب "ھـ" عن ابن مسعود."صحیح".

."الربا ثالثة وسبعون بابا أيسرھا مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم"-3539

.3/50رغیب الت"ك" عن ابن مسعود."صحیح".

."الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك"-3540

.1871الصحیحة "البزار" عن ابن مسعود."صحیح".



."الربا سبعون حوبا أيسرھا أن ينكح الرجل أمه"-3541- 664-ص 

.2826المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ر فإن عاقبته تصیر إلى قل""الربا و إن كث-3542

. 2827المشكاة "ك" عن ابن مسعود."صحیح".

."الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع"-3543

. 494اإلرواء "حم" عن أبي سعید."حسن".

."الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فھو أحق بمجلسه"-3544

.494اإلرواء "ت" عن وھب بن حذيفة."."صحیح

."الرجل على دين خلیله فلینظر أحدكم من يخالل"-3545

.927الصحیحة "د ت" عن أبي ھريرة."حسن".

."الرجم كفارة ما صنعت"-3546

خزيمة بن معمر.–: طب 1755الصحیحة "ن الضیاء" عن الشريد بن سويد.صحیح".

."الرحم شجنة معلقة بالعرش"-3547

أبي ھريرة.–: حب 406غاية المرام "حم طب" عن ابن عمرو."صحیح".

."الرحم شجنة من الرحمن قال هللا: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته"-3548

.406ام غاية المر"خ" عن أبي ھريرة وعائشة."صحیح".

."الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله هللا ومن قطعني قطعه هللا"-3549

.406غاية المرام "م" عن عائشة."صحیح".

."الرحمة عند هللا مائة جزء فقسم بین الخالئق جزءا وأخر تسعا وتسعین إلى يوم القیامة"-3550

بن عباس."البزار" عن ا"صحیح".

أبي ھريرة وسلمان.-97- 96/ 8م: - 665-ص 

."الرزق أشد طلبا للعبد من أجله"-3551

.952، الصحیحة 5312المشكاة "القضاعي" عن أبي الدرداء."حسن".

."الرضاع يحرم ما تحرم الوالدة"-3552

.1876اء اإلرو"مالك ق ت" عن عائشة."صحیح".

"الرعد ملك من مالئكة هللا موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بھا السحاب حیث شاء -3553

.هللا"

: حم، طب، حل، الضیاء.1872الصحیحة "ت" عن ابن عباس."حسن".

."الرقبى جائزة"-3554

.1609اء اإلرو"ن" عن زيد بن ثابت."صحیح".

."الرقوب التي ال يموت لھا ولد"-3555

: ك، البزار.164أحكام الجنائز "ابن أبي الدنیا" عن بريدة."صحیح".

."الرقوب الذي ال فرط له"-3556

ابن مسعود.-8/30، م 384-1/382حم "تخ" عن أبي ھريرة."صحیح".



.ب الذي له ولد فمات ولم يقدم منھم شیئا""الرقوب كل الرقو-3557

5/367.1حم "حم" عن رجل."صحیح".

."الركب الذي معھم الجلجل ال تصحبھم المالئكة"-3558

.1673الصحیحة "الحاكم في الكنى" عن ابن عمر."صحیح".

.""الركن والمقام ياقوتتان من يواقیت الجنة-3559

ابن عمرو.–: ت، ابن خزيمة، حب 2/123الترغیب "ك" عن أنس."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ويشھد له اللذان قبله.1

."الروحة والغدوة في سبیل هللا أفضل من الدنیا وما فیھا"-3560- 666-ص 

"ق ن" عن سھل بن سعد."صحیح".

."الرھن مركوب ومحلوب"-3561

.1409اإلرواء "ك ھب" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الرھن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرھونا"-3562

.1409اإلرواء "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة آلخرين"-3563

. 1874الصحیحة "فر" عن عمر."صحیح".

"الريح من روح هللا تأتي بالرحمة و تأتي بالعذاب فإذا رأيتموھا فال تسبوھا و اسألوا هللا خیرھا -3564

."

.153، الكلم 1516، المشكاة 1096الروض النضیر "خد ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

حـرف الـــزاي.- 667-ص 

."زادك هللا حرصا و ال تعد"-3565

.685، 684، صحیح بي داود 924الروض النضیر "حم خ د ن" عن أبي بكرة."صحیح".

."زادني ربي صالة و ھي الوتر وقتھا ما بین العشاء إلى طلوع الفجر"-3566

. 108حة الصحی"حم" عن معاذ."صحیح".

"زار رجل أخا له في قرية فأرصد هللا له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في ھذه -3567

القرية فقال: ھل له علیك من نعمة تربھا؟ قال: ال إال أني أحبه في هللا قال: فإني رسول هللا إلیك أن هللا 

.أحبك كما أحببته"

. 1769مختصر مسلم ريرة."حم خد م" عن أبي ھ"صحیح".

."زر عبا تزدد حبا"-3568

"البزار طس ھب" عن أبي ھريرة "البزار ھب" عن أبي ذر "طب ك" عن حبیب بن مسلمة "صحیح".



.278الروض النضیر الفھري "طب" عن ابن عمرو "طس" عن ابن عمرو "خط" عن عائشة.

."زره علیك و لو بشوكة"- 3569-1422

: الطحاوي، ھق.643صحیح أبي داود "حم ن حب ك" عن سلمة بن األكوع.."حسن"

"زكاة الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكین من أداھا قبل -3570- 668-ص 

.الصالة فھي زكاة مقبولة ومن أداھا بعد الصالة فھي صدقة من الصدقات"

: د، ابن ماجه، ك.843اإلرواء باس."قط ھق" عن ابن ع"صحیح".

"زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمین صاع من تمر أو صاع من -3571

.شعیر"

زكاة.-ق"قط ك ھق" عن ابن عمر."صحیح".

."زمزم طعام طعم وشفاء سقم"-3572

: الطیالسي، طب، طس.2/133الترغیب ذر."ش البزار" عن أبي "صحیح".

"زملوھم بدمائھم فإنه لیس من كلم يكلم في هللا إال وھو يأتي يوم القیامة يدمى لونه لون الدم -3573

.وريحه ريح المسك"

.2924، المشكاة 705، اإلرواء 60أحكام الجنائز "ن" عن عبدهللا بن ثعلبة."صحیح".

.وأرجح""زن-3574

بیوع الموسوعة: الطیالسي، الدارمي، ابن ك حب" عن سويد بن قیس.4"حم "صحیح".

الجارود، ھق.

."زنا العینین النظر"-3575

.2370اإلرواء "ابن سعد طب" عن علقمة بن الحويرث."صحیح".

."زنا اللسان الكالم"-3576

.2370اإلرواء ريرة."أبو الشیخ" عن أبي ھ"صحیح".

."زوروا القبور فإنھا تذكركم اآلخرة"-3577

بريدة.–: حم، د 189-178أحكام الجنائز "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."زوروا القبور وال تقولوا ھجرا"-3578

بريدة.- 179-178أحكام الجنائز "ھـ" عن زيد بن ثابت."صحیح".- 669-ص 

."زودك هللا التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخیر حیثما كنت"-3579

.170الكلم الطیب "ت ك" عن أنس."حسن".

."زينوا القرآن بأصواتكم"-3580

د ن ھـ حب ك" عن البراء "أبو نصر السجزي في اإلبانة" عن أبي ھريرة "الدارقطني 1"حم"صحیح".

، صحیح 2199المشكاة 151/1شرح الطحاوية فراد طب" عن ابن عباس "حل" عن عائشة.في األ

ابن مسعود.- أبي ھريرة، ابن سعد، ابن نصر-: الدارمي، حل، البراء، حب1320أبي داود 



."زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا"-3581

: 1320، صحیح أبي داود 771الصحیحة 151/1شرح الطحاوية "ك" عن البراء."صحیح".

الدارمي.

."الزبیب والتمر ھو الخمر"-3582

.2: ك1875الصحیحة "ن" عن جابر."صحیح".

."الزبیر ابن عمتي وحواريي من أمتي"-3583

.1877الصحیحة "حم" عن جابر."صحیح".

.في ھذه األربعة: الحنطة والشعیر والزبیب والتمر""الزكاة -3584

.877الصحیحة "قط" عن عمر."صحیح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل حم، م، د..." والتصحیح من "الجامع".1

قلت: وزاد "يعني إذا انتبذا جمیعا".2

حرففصل في المحلى ب"ال" من ھذا ال- 670-ص 

."الزبیب و التمر ھو الخمر"-3582

. 1: ك1875الصحیحة "ن" عن جابر."صحیح".

."الزبیر ابن عمتي و حواريي من أمتي"-3583

. 1877الصحیحة "حم" عن جابر."صحیح".

."الزكاة في ھذه األربعة: الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر"-3584

. 877الصحیحة "قط" عن عمر."صحیح".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وزاد "يعني إذا انتبذا جمیعاً".1

حـرف الســین.- 671-ص 

"سآمرك بأمرين أيھما فعلت أجزأك عن اآلخر و إن قويت علیھما فأنت أعلم إنما ھذه ركضة - 3585-1423

أيام أو سبعة أيام في علم هللا ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد من ركضات الشیطان فتحیضي ستة

طھرت واستنقأت فصلي ثالثا و عشرين لیلة أو أربعا وعشرين لیلة و أيامھا وصومي فإن ذلك يجزيك 

وكذلك فافعلي كل شھر كما يحضن النساء و كما يطھرن میقات حیضھن و طھرھن و إن قويت على أن 

عصر فتغتسلي و تجمعین بین الصالتین الظھر و العصر وتؤخرين المغرب وتعجلین تؤخري الظھر و تعجلي ال

العشاء ثم تغتسلین و تجمعین بین الصالتین فافعلي وتغتسلین مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت 

.على ذلك وھذا أعجب األمرين إلي"



: الطحاوي، قط، 188اء ، اإلرو292صحیح أبي داود ك" عن حمنة بنت جحش.4"حم "حسن".

ھق. 

."ساب المؤمن كالمشرف على الھلكة"-3586

. 1878الصحیحة "البزار" عن ابن عمرو."حسن".

"ساعتان تفتح فیھما أبواب السماء و قلما ترد على داع دعوته: لحضور الصالة والصف في سبیل -3587

.هللا"

. 262صحیح الترغیب "طب" عن سھل بن سعد."صحیح".

."ساقي القوم آخرھم"-3588

. 1014الروض النضیر "حم تخ د" عن عبدهللا بن أبي أوفى."صحیح".

."ساقي القوم آخرھم شربا"-3589- 672-ص 

: م.1014الروض النضیر "ت ھـ" عن أبي قتادة "طس القضاعي" عن المغیرة."صحیح".

"سألت هللا الشفاعة ألمتي فقال: لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغیر حساب وال عذاب قلت: رب -3590

.زدني فحثا لي بیديه مرتین وعن يمینه وعن شماله"

: البغوي، اآلجري. 1879الصحیحة "ھناد" عن أبي ھريرة."صحیح".

.: أكملھما وأتمھما""سألت جبريل أي األجلین قضى موسى؟ قال-3591

، ابن جرير، البزار، ابن عساكر.1880الصحیحة "ع ك" عن ابن عباس."صحیح".

."سألت ربي أن ال يعذب الالھین من ذرية البشر فأعطانیھم"-3592

: ع، البغوي، ابن1881الصحیحة "ش الدارقطني في األفراد الضیاء" عن أنس."حسن".

بشران، تمام، ابن األعرابي، ابن الل، ابن عدي، ابن عساكر. 

"سألت ربي ثالثا فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة سألت ربي أن ال يھلك أمتي بالسنة - 3593-1424

.فأعطانیھا وسألته أن ال يھلك أمتي بالغرق فأعطانیھا وسألته أن ال يجعل بأسھم بینھم فمنعنیھا"

: الجندي في "فضائل 1724، الصحیحة 5751" عن سعد. مشكاة المصابیح 1"حم م"صحیح".

المدينة".

"سأل موسى ربه فقال: يا رب ما أدنى أھل الجنة منزلة؟ قال: ھو رجل يجيء بعدما يدخل - 3594-1425

أھل الجنة الجنة فیقال له: أدخل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الزيادة. األصل "ف" والتصويب1

الجنة فیقول: أي رب كیف و قد نزل الناس منازلھم و أخذوا أخذاتھم؟ فیقال له: أترضى - 673-ص 

أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا؟ فیقول: رضیت رب فیقول: لك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال 

سك ولذت عینك فیقول رضیت في الخامسة: رضیت رب فیقول ھذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتھت نف



رب! قال: رب فأعالھم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتھم بیدي وختمت علیھا فلم تر عین ولم 

.تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر"

"حم م ت" عن المغیرة بن شعبة."صحیح".

."سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"-3595

ت ن ھـ" عن ابن مسعود "ھـ" عن أبي ھريرة وسعد "طب" عن عبدهللا بن مغفل "حم ق"صحیح".

، إيمان أبي 369شرح الطحاوية وعمرو بن النعمان بن مقرن "الدارقطني في األفراد" عن جابر.

. 66، مختصر مسلم 78عبید 

."سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه"-3596

.442، غاية المرام 369شرح الطحاوية "طب" عن ابن مسعود."حسن".

"سبحان هللا إنك ال تطیقه وال تستطیعه ھل قلت: اللھم آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة - 3597-1426

.حسنة وقنا عذاب النار"

"حم خد م ت ن" عن أنس."صحیح".

"سبحان هللا بئسما ج- 3598-1427

.وال فیما ال يملك العبد"

. 1008مختصر مسلم "حم م د" عن عمران بن حصین."صحیح".

یة "سبحان هللا ماذا أنزل اللیلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجر فرب كاس-3599

.في الدنیا عارية في اآلخرة"

"حم خ ت" عن أم سلمة."صحیح".

"سبحان هللا ماذا أنزل من التشديد في الدين والذي نفسي بیده لو أن - 1428-3600- 674-ص 

رجال قتل في سبیل هللا ثم أحیي ثم قتل ثم أحیي ثم قتل وعلیه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه 

.دينه"

. 2929، مشكاة المصابیح 107أحكام الجنائز "حم ن ك" عن محمد بن جحش."حسن".

ةٌ}"سبحان هللا! ھذا كما قال قوم موسى: - 3601-1429 َ مْ آلِھ ُ عَلْ لَنَا إِلَھاً كَمَا لَھ والذي نفسي {اجْ

. بیده لتركبن سنن من كان قبلكم"

: حم. 76، السنة 5408المشكاة "ت" عن أبي واقد."صحیح".

"سبع يجري للعبد أجرھن وھو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نھرا أو حفر بئرا أو -3602

.غرس نخال أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته"

.2/52، 74صحیح الترغیب "البزار سمويه" عن أنس."حسن".

"سبعة يظلھم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة هللا و رجل قلبه -3603

معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إلیه ورجالن تحابا في هللا فاجتمعا على ذلك وافترقا علیه ورجل 

إني أخاف هللا رب العالمین ورجل ذكر هللا خالیا ففاضت عیناه ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال:

.تصدق بصدقة فأخفاھا حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمینه"

"مالك ت" عن أبي ھريرة وأبي سعید "حم ق ن" عن أبي ھريرة "م" عن أبي ھريرة وأبي "صحیح".

. 887، اإلرواء 537مختصر مسلم سعید معا.

بغیر حساب: ھم الذين ال يكتوون وال يكوون وال يسترقون وال "سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة -3604



.يتطیرون وعلى ربھم يتوكلون"

. 3690الضعیفة "البزار" عن أنس."صحیح".

."سبق الكتاب أجله اخطبھا إلى نفسھا"- 3605-1430

.2117اإلرواء "ھـ" عن الزبیر."صحیح".- 675-ص 

"سبق درھم مائة ألف درھم: رجل له درھمان أخذ أحدھما فتصدق به ورجل له مال كثیر فأخذ -3606

.من عرضه مائة ألف فتصدق بھا"

، صحیح 119تخريج مشكلة الفقر "ن" عن أبي ذر "ن حب ك" عن أبي ھريرة."حسن".

، د، ابن خزيمة.875الترغیب 

ن سأدلكن على ما ھو خیر لكن من ذلك: تكبرن هللا على إثر كل "سبقكن يتامى بدر و لك- 3607-1431

صالة ثالثا وثالثین تكبیرة وثالثا وثالثین تسبیحة وثالثا وثالثین تحمیدة وال إله إال هللا وحده ال شريك له له 

.الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير"

.1882لصحیحة ا"د" عن أم الحكم بنت الزبیر."صحیح".

"ست من أشراط الساعة: موتي وفتح بیت المقدس وأن يعطى الرجل ألف دينار فیتسخطھا و -3608

فتنة يدخل حرھا بیت كل مسلم وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم وأن يغدر الروم فیسیرون بثمانین 

.بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا"

.1882الصحیحة "حم طب" عن معاذ."صحیح".

."ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القیامة تحشر الناس"-3609

: ت، حب.11تخريج فضائل الشام "حم ت" عن ابن عمر."صحیح".

."ستر ما بین أعین الجن و عورات بني آدم إذا وضع أحدھم ثوبه أن يقول: بسم هللا"-3610

.50، اإلرواء 358المشكاة أنس."طس" عن"صحیح".

."ستر ما بین أعین الجن و عورات بني آدم إذا دخل أحدھم الخالء أن يقول: بسم هللا"-3611

.50، اإلرواء358المشكاة "حم ت ھـ" عن علي."صحیح".- 676-ص 

وا من ورائھم فتسلمون وتغنمون ثم "ستصالحون الروم صلحا أمنا فتغزون أنتم وھم عد- 3612-1432

تنزلون بمرج ذي تلول فیقوم رجل من الروم فیرفع الصلیب ويقول: غلب الصلیب! فیقوم إلیه رجل من 

المسلمین فیقتله فیغدر القوم وتكون المالحم فیجتمعون لكم فیأتونكم في ثمانین غاية مع كل غاية 

.عشرة آالف"

. 5428المشكاة مخمر."حم د ھـ حب" عن ذي "صحیح".

."ستفتح علیكم أرضون ويكفیكم هللا فال يعجز أحدكم أن يلھو بأسھمه"-3613

. 1103مختصر "حم م" عن عقبة بن عامر."صحیح".

."ستفتح علیكم الدنیا حتى تنجدوا بیوتكم كما تنجد الكعبة فأنتم الیوم خیر من يومئذ"-3614

: البزار.1883الصحیحة طب" عن أبي جحیفة.""صحیح".



."ستكون أئمة من بعدي يقولون فال يرد علیھم قولھم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة"-3615

. 1790الصحیحة "ع طب" عن معاوية."صحیح".

.قتول ال القاتل فافعل""ستكون أحداث و فتنة وفرقة واختالف فإن استطعت أن تكون الم-3616

: حم.245اإلرواء "ك" عن خالد بن عرفطة."صحیح".

."ستكون أمراء تشغلھم أشیاء يؤخرون الصالة عن وقتھا فاجعلوا صالتكم معھم تطوعا"-3617

: حم، د.459صحیح أبي داود "ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي "-3618- 677-ص 

.وتابع لم يبرأ"

"م د" عن أم سلمة."صحیح".

."ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصالة عن مواقیتھا صلوھا لوقتھا فإذا حضرتم معھم الصالة فصلوا"-3619

.1أبي ذر–2/120م."طب" عن ابن عمرو"صحیح".

"ستكون بعدي أثرة و أمور تنكرونھا قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي علیكم وتسألون هللا -3620

.الذي لكم"

"حم ق" عن ابن مسعود."صحیح".

أمر أمة محمد كائنا من "ستكون بعدي ھنات و ھنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق-3621

.كان فاقتلوه فإن يد هللا مع الجماعة وإن الشیطان مع من فارق الجماعة يركض"

.61اصالح المساجد "ن حب" عن عرفجة."صحیح".

"ستكون بعدي ھنات و ھنات و ھنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمین وھم جمیع فاضربوه -3622

."بالسیف كائنا من كان

؛ حم، م.61إصالح المساجد "د ن ك" عن عرفجة."صحیح".

"ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم والقائم فیھا خیر من الماشي والماشي فیھا خیر - 3623-1433

.من الساعي قیل: أفرأيت يا رسول هللا إن دخل علي بیتي وبسط إلي يده لیقتلني؟ قال: كن كابن آدم"

. 2451اإلرواء "حم د ت ك" عن سعد.یح"."صح

"ستكون فتن القاعد فیھا خیر من القائم والقائم فیھا-3624

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4588، وسیعیده بلفظ: "كیف أنت إذا..." رقم 2394مضى حديثه برقم 1

یر من الساعي من تشرف لھا تستشرفه ومن وجد خیر من الماشي والماشي فیھا خ- 678-ص 

.فیھا ملجأ أو معاذا فلیعذ به"

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح".

."ستكون معادن يحضرھا شرار الناس"-3625



–أبي ھريرة، طس، طص خط -: ع1885الصحیحة "حم" عن رجل من بني سلیم."صحیح".

ابن عمر.

."سجدتا السھو في الصالة تجزئان من كل زيادة ونقصان"-3626

. 1884الصحیحة "ع عد ھق" عن عائشة."حسن".

."سددوا وقاربوا"-3627

. 115، الصحیحة 412اإلرواء "طب" عن ابن عمرو."صحیح".

خل أحدكم الجنة عمله وال أنا إال أن يتغمدني هللا "سددوا و قاربوا و أبشروا و اعلموا أنه لن يد-3628

.بمغفرة ورحمة"

. 1927مختصر مسلم "حم ق" عن عائشة."صحیح".

"سعادة البن آدم ثالث و شقاوة البن آدم ثالث فمن سعادة ابن آدم: الزوجة الصالحة والمركب -3629

.ث: المسكن السوء والمرأة السوء والمركب السوء"الصالح والمسكن الواسع وقوة البن آدم ثال

. 1803الصحیحة "الطیالسي" عن سعد."حسن".

.-يعني البكر-"سكاتھا إقرارھا"- 3630-1434

.1قلت"د" عن عائشة."صحیح".

."سل هللا العفو والعافیة في الدنیا واآلخرة"-3631

.1523، الصحیحة 2490المشكاة خ ك" عن عبدهللا بن جعفر."ت"صحیح".
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. 3508قلت: ومضى لفظه برقم 1

."سلوا هللا العفو والعافیة فإن أحدا لم يعط بعد الیقین خیرا من العافیة"-3632- 679-ص 

.917، اإلرواء 2489المشكاة "حم ت" عن أبي بكر."صحیح".

."سلوا هللا أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم"- 3633-1435

أنس. –: طب 1890الصحیحة "الخرائطي في مكارم األخالق" عن أبي ھريرة."حسن".

."سلوا هللا ببطون أكفكم و ال تسألوه بظھورھا"-3634

ابن محیريز.-أبي بكرة. ابن أبي شیبة–: أبو نعیم 595لصحیحة ا"طب" عن أبي بكرة."صحیح".

3635-.

.1511الصحیحة "ھـ حب" عن جابر."حسن".

.ھو""سلوا هللا لي الوسیلة أعلى درجة في الجنة ال ينالھا إال رجل واحد و أرجو أن أكون أنا -3636

.5767المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح".

"سلوا هللا لي الوسیلة فإنه ال يسألھا لي عبد في الدنیا إال كنت له شھیدا أو شفیعا يوم -3637

.القیامة"

.48، فضل الصالة 252صحیح الترغیب "ش طس" عن ابن عباس."حسن".

عتم بمدينة جانب منھا في البر و جانب في البحر؟ ال تقوم الساعة حتى يغزوھا سم"- 3638-1436

سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوھا نزلوا فلم يقاتلوا بسالح ولم يرموا بسھم قالوا: ال إله إال هللا 

فیسقط جانبھا اآلخر وهللا أكبر فیسقط أحد جانبیھا الذي في البحر ثم يقول الثانیة: ال إله إال هللا وهللا أكبر



ثم يقول الثالثة: ال إله إال هللا وهللا أكبر فیفرج لھم فیدخلونھا فیغنمون فبینما ھم يقتسمون المغانم إذ 

جاءھم

.الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج فیتركون كل شيء ويرجعون"- 680-ص 

. 2014مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."سم ابنك عبد الرحمن"-3639

.1399مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح".

."سموا هللا علیه وكلوه"- 3640-1437

"خ ھـ" عن عائشة."صحیح".

."سموا باسمي وال تكنوا بكنیتي"-3641

شاھده الذي بعده."طب" عن ابن عباس."صحیح".

."سموا باسمي وال تكنوا بكنیتي فإني إنما بعثت قاسما أقسم بینكم"-3642

"ق" عن جابر."صحیح".

."سورة تبارك ھي المانعة من عذاب القبر"-3643

: أبو الشیخ، ك، حل. 1140الصحیحة "ابن مردويه" عن ابن مسعود."صحیح".

.ھي إال ثالثون آية خاصمت عن صاحبھا حتى أدخلته الجنة وھي تبارك""سورة من القرآن ما-3644

: الضیاء في المختارة.1265، صحیح أبي داود 64"طس الضیاء" عن أنس. الروض النضیر "حسن".

."سووا القبور على وجه األرض إذا دفنتم الموتى"–3645

: حم، م، د، ن، ابن أبي شیبة، ھق.208ائز ص أحكام الجن"طب" عن فضالة بن عبید."حسن".

."سووا صفوفكم أو لیخالفن هللا بین وجوھكم"-3646

.1أبو عوانة، ھق4: الطیالسي، حم، ق، 669صحیح أبي داود "ھـ" عن النعمان بن بشیر."حسن".
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في محله، مع اإلشارة إلى تقصیر المؤلف في تخريجه حیث عزاه ولفظه عندھم: "لتسون..." وسیأتي 1

لـ"حم، طب" فقط!

."سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة"-3647- 681-ص 

: الطیالسي، الدارمي، عم، أبو عوانة.674صحیح أبي داود "حم ق د ھـ" عن أنس."صحیح".

."سووا صفوفكم ال تختلف قلوبكم"-3648

: الطیالسي، حم، د، ن، ابن خزيمة، حب، 670صحیح أبي داود "الدارمي" عن البراء."صحیح".

ك، ھق.

."سالمة الرجل في الفتنة أن يلزم بیته"-3649

فیض "فر، أبو الحسن بن المفضل المقدسي في األربعین المسلسلة" عن أبي موسى."حسن".



القدير.

تي على الناس سنوات خداعات يصدق فیھا الكاذب ويكذب فیھا الصادق ويؤتمن فیھا "سیأ- 3650-1438

الخائن ويخون فیھا األمین وينطق فیھا الرويبضة قیل: و ما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر 

.العامة"

نس.أ–: الخرائطي. حم 1888الصحیحة "حم ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح".

."سیأتیكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموھم فقولوا لھم: مرحبا بوصیة رسول هللا و أفتوھم"-3651

. 280الصحیحة "ھـ" عن أبي سعید."حسن".

."سیحان و جیحان والفرات والنیل كل من أنھار الجنة"-3652

: حم، خط.110، الصحیحة 1968م مختصر مسل"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."سیخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربھم اللبن"-3653

: الفريابي، الروياني.1887الصحیحة "طب" عن عقبة بن عامر."حسن".

"سیخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان - 3654-1439

ل البرية يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرھم يمرقون من سفھاء األحالم يقولون من خیر قو- 682-ص 

الدين كما يمرق السھم من الرمیة فإذا لقیتموھم فاقتلوھم فإن في قتلھم أجرا لمن قتلھم عند هللا يوم 

.القیامة"

. 2470اإلرواء "ق" عن علي."صحیح".

.كرون هللا كثیرا والذاكرات""سیروا ھذا جمدان سبق المفردون الذا- 3655-1440

. 1891، مختصر مسلم 2262المشكاة "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."سیشدد ھذا الدين برجال لیس لھم عند هللا خالق"-3656

: حل، الضیاء. 1649الصحیحة "المحاملي في أمالیه" عن أنس."صحیح".

.قون ويجاھدون إذا أسلموا""سیصد- 3657-1441

: حم. 1889الصحیحة .1"د" عن جابر"صحیح".

"سیصیب أمتي داء األمم: األشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنیا والتباغض والتحاسد حتى -3658

.يكون البغي"

. 680الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن".

"سیصیر األمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند بالیمن وجند بالعراق علیك - 3659-1442

بالشام فإنھا خیرة هللا من أرضه يجتبي إلیھا خیرته من عباده فإن أبیتم فعلیكم يمنكم واسقوا من 

.غدركم فإن هللا قد توكل لي بالشام وأھله"

: الطحاوي: ك، الربعي.2فضائل الشام رقم "حم د" عن عبدهللا بن حوالة."صحیح".
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األصل "سیصدقون" من التصديق، وھو خطأ، والصواب ما أثبتناه من الصدقة، وھو بإدغام تاء المضارعة 1

في الصاد، وھذا لفظه عند أحمد، ولفظ أبي داود: "سیتصدقون" بفك اإلدغام.



"سیقرأ القرآن رجال ال يجاوز حناجرھم يمرقون من الدين كما يمرق السھم من -3660- 683-ص 

.الرمیة"

أبي ذر، ورافع -علي وأبي سعید الخدري، م-: حم، ق1895الصحیحة "ع" عن أنس."صحیح".

ابن عباس.–أنس، ع -، حم1بن عمرو

.نجا ومن اعتزلھم سلم ومن خالطھم ھلك"سیكون أمراء تعرفون و تنكرون فمن نابذھم "-3661

أم سلمة. -6/23مسلم "ش طب" عن ابن عباس."صحیح".

"سیكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن ال يجاوز حالقیمھم يخرجون من الدين كما - 3662-1443

".تحلیقيخرج السھم من الرمیة ثم ال يعودون فیه ھم شر الخلق والخلیقة سیماھم ال

"حم م ھـ" عن أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري."صحیح".

"سیكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثیاب و -3663

.يتشدقون في الكالم فأولئك شرار أمتي"

عروة بن رويم مرسال.–. ابن المبارك : تمام1891الصحیحة "طب حل" عن أبي أمامة."حسن".

"سیكون علیكم أمراء يؤخرون الصالة عن مواقیتھا و يحدثون البدع قال ابن مسعود: فكیف - 3664-1444

.أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كیف تصنع؟ ال طاعة لمن عصى هللا"

حم، طب. : 590الصحیحة "ھـ ھق" عن ابن مسعود."صحیح".

."سیكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظھرت المعازف والقینات واستحلت الخمر"-3665

عمران - أبي سعید. ت–: طس، طب 1004الروض النضیر "طب" عن سھل بن سعد."صحیح".

بن حصین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3654د حديث، وحديث علي مضى آنفا قلت: ويأتي لفظھما قريبا بع1

."سیكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب هللا و يروحون في سخط هللا"-3666- 684-ص 

: حم، ابن األعرابي، ك.1893الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح".

أنتم و ال آباؤكم فإياكم و "سیكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به-3667

.إياھم"

"م" عن أبي ھريرة."صحیح".

"سیكون في أمتي اختالف وفرقة قوم يحسنون القیل ويسیئون الفعل يقرءون القرآن ال - 3668-1445

يجاوز تراقیھم يمرقون من الدين مروق السھم من الرمیة ال يرجعون حتى يرتد على فوقه ھم شرار 

ق والخلیقة طوبى لمن قتلھم و قتلوه يدعون إلى كتاب هللا و لیسوا منه في شيء من قاتلھم كان الخل

.

.3543المشكاة "د ك" عن أبي سعید وأنس معا "حم د ھـ ك" عن أوس وحده."صحیح".

."سیكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر"-3669

. 106المشكاة "حم ك" عن ابن عمر."."صحیح

."سیكون قوم يأكلون بألسنتھم كما تأكل البقر من األرض"-3670



. 419الصحیحة "حم" عن سعد."صحیح".

."سیكون قوم يعتدون في الدعاء"-3671

.133صحیح أبي داود "حم د" عن سعد."حسن".

"سیلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون علیكم ما تعرفون فمن أدرك ذلك -3672

.منكم فال طاعة لمن عصى هللا عز و جل"

. 592الصحیحة "طب ك" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

ترستھم سبع "سیوقد المسلمون من قسي يأجوج و مأجوج و نشابھم و أ-3673- 685-ص 

.سنین"

: م، ت. 1940الصحیحة "ھـ" عن النواس."صحیح".

"سید االستغفار أن تقول: اللھم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عھدك و -3674

نه ال وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإ

يغفر الذنوب إال أنت من قالھا من النھار موقنا بھا فمات من يومه قبل أن يمسي فھو من أھل الجنة و من 

.قالھا من اللیل وھو موقن بھا فمات قبل أن يصبح فھو من أھل الجنة"

: ك.1747الصحیحة "حم خ ن" عن شداد بن أوس."صحیح".

.زة بن عبد المطلب و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و نھاه فقتله""سید الشھداء حم-3675

. 374الصحیحة "ك الضیاء" عن جابر."حسن".

."سید الشھداء عند هللا يوم القیامة حمزة بن عبد المطلب"-3676

.374الصحیحة "ك" عن جابر "طب" عن علي."حسن".

.ید ريحان أھل الجنة الحناء""س-3677

: أبو الشیخ:1420الصحیحة "طب خط" عن ابن عمرو."صحیح".

."سیدات نساء أھل الجنة أربع: مريم وفاطمة وخديجة وآسیة"-3678

. 1424الصحیحة "ك" عن عائشة."صحیح".

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 686-ص 

."السائمة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس"-3679

.7رسالة الركاز ص"حم" عن جابر."حسن".

."الساعي على األرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل هللا أو القائم اللیل الصائم النھار"-3680

.1767نحوه، مختصر مسلم 4951المشكاة ة."حم ق ت ن ھـ" عن أبي ھرير"صحیح".

."السبع المثاني فاتحة الكتاب"-3681

أبي ھريرة.–: حم، د، ت، الطحاوي 1310صحیح أبي داود "ك" عن أبي."صحیح".

.سجدھا داود توبة ونحن نسجدھا شكرا"{ص}"السجدة التي في -3682

: ن، قط.1038المشكاة "طب خط" عن ابن عباس."صحیح".



"السحور أكله بركة فال تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن هللا و مالئكته يصلون على -3683

.المتسحرين"

. 1062صحیح الترغیب "حم" عن أبي سعید."حسن".

.علین""السراويل لمن ال يجد اإلزار و الخف لمن ال يجد الن-3684

. 679مختصر مسلم "د" عن ابن عباس."صحیح".

."السعید من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه"-3685

: البزار، الرافقي، 188، السنة 1098الروض النضیر "طص" عن أبي ھريرة."صحیح".- 687-ص 

الاللكائي.

السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه و شرابه و نومه فإذا قضى أحدكم نھمته من وجھه "-3686

فلیعجل الرجوع إلى أھله".

.1117، مختصرمسلم 774الروض النضیر "مالك حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.السفل أرفق""-3687

؟."حم م" عن أبي أيوب."صحیح".

."السكینة عباد هللا السكینة"-3688

.3/1355حم "أبو عوانة" عن جابر."صحیح".

."السكینة في أھل الشاء"-3689

فیض القدير."البزار" عن أبي ھريرة."صحیح".

."السلف في حبل الحبلة ربا"-3690

أحاديث الموسوعة: الضیاء. "حم ن" عن ابن عباس."صحیح".

."السل شھادة"-3691

–سلمان. حم –: طس 40أحكام الجنائز ص "أبو الشیخ" عن عبادة بن الصامت."صحیح".

راشد بن حبیش.

."السمت الحسن والتؤدة واالقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة"-3692

.3/6، الترغیب 384الروض النضیر ن عبدهللا بن سرجس."ت" ع"حسن".

"السمع والطاعة حق على المرء المسلم فیما أحب أو كره-3693

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أخرجه مسلم وغیره نحوه، وھو طرف من حديث جابر الطويل في حجته صلى هللا علیه وسلم، قال 1

من رسالتي: "حجة النبي صلى هللا علیه وسلم". طبع 68اض من عرفات. انظر الفقرة ذلك حین أف

المكتب اإلسالمي.



.ما لم يؤمر بمعصیة فإذا أمر بمعصیة فال سمع علیه وال طاعة"- 688-ص 

"حم ق عق" عن ابن عمر."صحیح".

.لطوافات علیكم""السنور من أھل البیت و إنه من الطوافین أو ا-3694

. 67صحیح أبي داود "حم" عن أبي قتادة."صحیح".

."السواك مطھرة للفم مرضاة للرب"-3695

"حم" عن أبي بكر "الشافعي حم ن حب ك ھق" عن عائشة "ھـ" عن أبي أمامة."صحیح".

ابن عباس.–عائشة. تخ، طس –ة أبي بكر. الدارمي، ابن خزيم–: عد 66، اإلرواء 381المشكاة 

."السواك يطیب الفم و يرضي الرب"-3696

: تخ.66اإلرواء "طب" عن ابن عباس."صحیح".

"السالم اسم من أسماء هللا وضعه هللا في األرض فأفشوه بینكم فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم -3697

ل درجة بتذكیره إياھم السالم فإن لم يردوا علیه رد علیه من فسلم علیھم فردوا علیه كان له علیھم فض

.ھو خیر منھم و أطیب"

: طب. 1894الصحیحة "البزار ھب" عن ابن مسعود."صحیح".

"السالم علیكم دار قوم مؤمنین و إنا إن شاء هللا بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: - 3698-1446

إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي و إخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا: كیف تعرف من لم يأت بعد من أولسنا

أمتك؟ قال: أرأيت لو أن رجال له خیل غر محجلة بین ظھري خیل دھم بھم أال يعرف خیله قالوا: بلى قال: 

لیذادن رجال عن حوضي فإنھم يأتون يوم القیامة غرا محجلین من الوضوء وأنا فرطھم على الحوض أال 

كما يذاد البعیر الضال أناديھم: أال ھلم أال ھلم

.فیقال: إنھم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقا فسحقا فسحقا"- 689-ص 

. 776، اإلرواء 129مختصر مسلم "مالك الشافعي حم م ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ل قبل السالم فال تجیبوه""السالم قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤا-3699

: عد، ابن السني، حل.816الصحیحة "ابن النجار" عن ابن عمر."حسن".

."السید هللا"-3700

: ابن السني، الضیاء.103إصالح المساجد "حم د" عن عبدهللا بن الشخیر."صحیح".

حرف الشـــین.- 690-ص 

.خمر كعابد وثن وشارب الخمر كعابد الالت والعزى""شارب ال-3701

.116إيمان أبي عبید "الحارث" عن ابن عمرو."صحیح".

."شاھت الوجوه"-3702

.244، فقه السیرة 1192مختصر مسلم "م" عن سلمة بن األكوع "ك" عن ابن عباس."صحیح".

."شاھداك أو يمینه"-3703



. 2638اإلرواء "م" عن ابن مسعود."صحیح".

."شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفیھقون وخیار أمتي أحاسنھم أخالقا"-3704

.1891الصحیحة "خد" عن أبي ھريرة."حسن".

اب و يتشدقون في "شرار أمتي الذين غذوا بالنعیم الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثی-3705

.الكالم"

: طب، 1891الصحیحة "ابن أبي الدنیا في ذم الغیبة ھب" عن فاطمة الزھراء."حسن".

عروة بن رويم مرسال.–أبي أمامة. ابن المبارك –طس، تمام 

وة فقد "شر الطعام طعام الولیمة يمنعھا من يأتیھا و يدعى إلیھا من يأباھا ومن ال يجب الدع-3706

.عصى هللا ورسوله"

.1084، الصحیحة 827مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح".

."شر الكسب مھر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام"-3707- 691-ص 

أحاديث الموسوعة."حم م ن" عن رافع بن خديج."صحیح".

.ثم ال يعطي"-3708

: حم، ق، ت، حب، طب.255الصحیحة "تخ" عن ابن عباس."صحیح".

."شر ما في رجل شح ھالع وجبن خالع"-3709

.560الصحیحة "تخ د" عن أبي ھريرة."صحیح".

."شرف المؤمن صالته باللیل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس"-3710

.1903الصحیحة "عق خط" عن أبي ھريرة."حسن".

"شعبان بین رجب و شھر رمضان تغفل الناس عنه ترفع فیه أعمال العباد فأحب أن ال يرفع عملي -3711

.إال و أنا صائم"

: ن.1898الصحیحة "ھب" عن أسامة."حسن".

.عن في األنساب""شعبتان ال تتركھما أمتي: النیاحة و الط-3712

: حم.1896الصحیحة "حل" عن أبي ھريرة."صحیح".

."شفاء عرق النسا ألیة شاة أعرابیة تذاب ثم تجزأ ثالثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء"-3713

. 1899الصحیحة "حم ھـ ك" عن أنس."صحیح".

.أمتي""شفاعتي ألھل الكبائر من-3714

"حم د ن حب ك" عن جابر "طب" عن ابن عباس "خط" عن ابن عمر وكعب بن عجرة."صحیح".

أنس.–: حم، د، ت، حب 5599- 5598، المشكاة 65، 43الروض النضیر 

."شمت أخاك ثالثا فما زاد فإنما ھي نزلة أو زكام"-3715- 692-ص 

: د.4743المشكاة طب" عن أبي ھريرة."ابن السني أبو نعیم في ال"حسن".

."شھداء هللا في األرض أمناء هللا على خلقه قتلوا أو ماتوا"-3716



.1902الصحیحة "حم" عن رجال."صحیح".

."شھدت غالما مع عمومتي حلف المطیبین فما يسرني أن لي حمر النعم و أني أنكثه"-3717

: خد، حب، الطبري، عد. حب 1900الصحیحة "حم ك" عن عبدالرحمن بن عوف."صحیح".

أبي ھريرة. –

."شھر الصبر و ثالثة أيام من كل شھر صوم الدھر"- 3718-1447

: حم.2/82الترغیب "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

.ة""شھران ال ينقصان شھرا عید: رمضان وذو الحج-3719

.579مختصر مسلم " عن أبي بكرة.4"حم ق "صحیح".

."شیبتني ھود و أخواتھا"-3720

.955الصحیحة "طب" عن عقبة بن عامر وأبي جحیفة."صحیح".

."شیبتني ھود و أخواتھا قبل المشیب"-3721

مصدر السابق.ال"ابن مردويه" عن أبي بكر."صحیح".

."شیبتني ھود و أخواتھا من المفصل"-3722

المصدر السابق."ص" عن أنس "ابن مردويه" عن عمران."صحیح".

."شیبتني ھود والواقعة والمرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"-3723

المصدر السابق.."ت ك" عن ابن عباس "ك" عن أبي بكر "ابن مردويه" عن سعد"صحیح".

.- يعني حمامة-"شیطان يتبع شیطانة"-3724

.4506المشكاة "د ھـ" عن أبي ھريرة "ھـ" عن أنس وعثمان وعائشة."صحیح".

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 693-ص 

."الشاة من دواب الجنة"-3725

.1128الصحیحة بن عباس."ھـ" عن ابن عمر "خط" عن ا"صحیح".

."الشام أرض المحشر والمنشر"-3726

أحاديث فضائل الشام "أبو الحسن ابن شجاع الربعي في فضائل الشام" عن أبي ذر."صحیح".

میمونة بنت سعد.–: حم جم، ابن ماجه 4رقم 

.1"الشؤم في ثالثة: في المرأة والمسكن والدابة"-3727

: مالك، الطیالسي، حم، ق، د، ابن 1897، 799، 443الصحیحة "ت ن" عن ابن عمر.ح"."صحی

ماجه، الطحاوي.

."الشاھد يرى ما ال يرى الغائب"-3728

: تخ، حل، ابن منده، ابن 1904الصحیحة "حم" عن علي "القضاعي" عن أنس."صحیح".

عساكر، الضیاء.

.الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل""الشرك-3729

: ابن ماجه، ابن صاعد، عد.27صحیح الترغیب "ك" عن أبي سعید."حسن".

."الشرك في أمتي أخفى من دبیب النمل على الصفا"-3730

أبي –عائشة. وحم –: حل، حم، ك، حل 3755الضعیفة "الحكیم" عن ابن عباس."صحیح".

أبي بكر.–. خد. ع، ابن السني موسى
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قلت: ھو بھذا اللفظ اختصارا مخال، وإنما أصله بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء..." الحديث. وقد مضى 1

1427.

"الشرك فیكم أخفى من دبیب النمل و سأدلك على شيء إذا فعلته أذھب -3731- 694-ص 

الشرك و كباره تقول: اللھم إني أعوذ بك أن أشرك بك و أنا أعلم و أستغفرك لما ال أعلم عنك صغار

. تقولھا ثالث مرات"

.3755الضعیفة الحكیم عن أبي بكر."صحیح.

."الشريك أحق بصقبه ما كان"-3732

: حم.1538اإلرواء "ھـ" عن أبي رافع."صحیح".

.لشعر بمنزلة الكالم فحسنه كحسن الكالم وقبیحه كقبیح الكالم""ا-3733

: قط.447الصحیحة "خد طس" عن ابن عمرو "ع" عن عائشة."صحیح".

."الشفاء في ثالثة: شربة عسل وشرطة محجم وكیة نار و أنھى أمتي عن الكي"-3734

: حم، طب.1154حیحة الص"خ ھـ" عن ابن عباس."صحیح".

"الشفعة في كل شرك في األرض أو ربع أو حائط ال يصلح له أن يبیع حتى يعرض على شريكه -3735

.فیأخذ أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه"

.1532اإلرواء "م د ن" عن جابر."صحیح".

.لحدود فال شفعة""الشفعة فیما لم تقع فیه الحدود فإذا وقعت ا-3736

.1536اإلرواء "طب" عن ابن عمر."صحیح".

."الشمس والقمر يكوران يوم القیامة"-3737

.124الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الشونیز دواء من كل داء إال السام وھو الموت"-3738

: حم.1905الصحیحة ي في اإليضاح" عن بريدة."ابن السني في الطب عبدالغن"صحیح".

"الشھادة سبع سوى القتل في سبیل هللا المقتول في سبیل هللا شھید: -3739- 695-ص 

والمطعون شھید و الغريق شھید و صاحب ذات الجنب شھید والمبطون شھید و صاحب الحريق شھید 

.شھیدة"1والذي يموت تحت الھدم شھید والمرأة تموت بجمع

.29، أحكام جنائز ص 1561"صحیح". "مالك حم د ن ھـ حب ك" عن جابر بن عتیك. المشكاة 

"الشھداء الذين يقاتلون في سبیل هللا في الصف األول وال يلتفتون بوجوھھم حتى يقتلوا فأولئك -3740

المؤمن فال حساب يلقون في الغرف العال من الجنة يضحك إلیھم ربك إن هللا تعالى إذا ضحك إلى عبده

.علیه"

: حم، ع.2/193الترغیب "طس" عن نعیم بن ھبار ويقال ھمار."صحیح".

."الشھداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الھدم والشھید في سبیل هللا"-3741



عن أبي ھريرة."مالك ق ت" "صحیح".

."الشھداء على بارق نھر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج علیھم رزقھم من الجنة بكرة و عشیا"-3742

: حب، ابن أبي شیبة، الطبري، الضیاء.2/196الترغیب "حم طب ك" عن ابن عباس."حسن".

فطروا حتى تروه فإن غم علیكم فأكملوا "الشھر تسع وعشرون فال تصوموا حتى تروه وال ت- 3743-1448

.العدة ثالثین"

.903اإلرواء "حم ق د" عن ابن عمر."صحیح".

"الشھر يكون تسعة وعشرين ويكون ثالثین فإذا-3744
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الوالدة.بضم الجیم، وقد تكسر، أي تموت وفي بطنھا ولد، أو من 1

".رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم علیكم فأكملوا العدة- 696-ص 

: حم، خ.902اإلرواء "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

."الشھید ال يجد ألم القتل إال كما يجد أحدكم مس القرصة"-3745

. 2/192رغیب الت"طس" عن أبي قتادة."صحیح".

."الشھید ال يجد مس القتل إال كما يجد أحدكم القرصة يقرصھا"-3746

: حم، الدارمي، ق، ت، ابن ماجه، 2/192، الترغیب 3836المشكاة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح".

حب.

."الشھید يشفع في سبعین من أھل بیته"- 3747-1449

: د.2/192الترغیب "حب" عن أبي الدرداء."صحیح".

"الشیب نور المؤمن ال يشیب رجل شیبة في اإلسالم إال كانت له بكل شیبة حسنة ورفع بھا -3748

.درجة"

. 1243الصحیحة "ھب" عن ابن عمرو."حسن".

."الشیخ يضعف جسمه؛ وقلبه شاب على حب اثنتین؛ طول الحیاة وحب المال"-3749

: حم.1906الصحیحة "."حسن


